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                 En hårdnande marknad och ökad konkurrens har lett till omfattande 
organisationsförändringar. Privatisering av det statliga är en del i denna 
utveckling. Detta, samt den ökande stressjukligheten bland anställda, motiverade 
en studie angående sjukvårdsanställdas utbrändhet. Det privatiserade S:t Görans 
sjukhus jämfördes med landstingsstyrda Södertälje sjukhus, där S:t Görans sågs 
som ett typexempel på den förändrade ’nya organisationen’, främst p g a de 
individ- och identitetsorienterade styrmetoder som i och med privatiseringen 
börjat användas. Då tidigare studier visat att utbrändhet prediceras av 
prestationsbaserat självförtroende samt egoinvolverat engagemang, antogs i 
studien att de nya styrmetoderna med sin fokus på just det personliga i 
arbetslivet också leder till utbrändhet, främst för anställda med hög negativ samt 
låg positiv affektivitet p g a inbyggd känslighet. Resultatet visade också att de 
med låg positiv affektivitet samt hög negativ affektivitet blev signifikant mer 
utbrända i den privatiserade organisationen än i den icke-privatiserade. Förslag 
på vidare forskning är bl a att närmare granska hur och varför dagens 
effektiviseringsmetoder påverkar människor med låg positiv samt hög negativ 
affektivitet mer än andra.  

 
 

 
Under mitten av 1990-talet ökade antalet sjukskrivningar i Sverige kraftigt och även idag ligger de 
på en historiskt sett hög nivå. I januari 2004 var t ex drygt 239 000 personer, cirka 5,4 procent av 
arbetskraften, sjukskrivna i minst 30 dagar (Ahlin, 2004). Stress är ett av de problem som är 
vanligast rapporterat (Strannefors, 2001) och stressrelaterade symptom såsom oro, sömnrubbningar 
samt trötthet har också ökat väsentligt den senaste tiden (Theorell, 2000). Numera är 50 procent av 
sjukskrivningarna i Sverige relaterade till dessa typer av symptom medan ytterligare 12 procent har 
direkt med stress att göra, varför vissa menar att den ’vanliga svenskens’ åkommor gått från att 
främst vara av fysisk art till att mer och mer handla om olika typer av psykosociala och 
stressrelaterade sjukdomar (bl a Krauklis & Schenström, 2002). Enligt Jurisoo (2001) kan man även 
se samma mönster i Europa, trots att det ändå är Sverige som har den snabbaste ökningen av 
stressrelaterad sjuklighet i hela västvärlden. En sådan kraftig sjukdomsökning har för oss inte 
noterats tidigare i modern tid och framförallt är det kvinnor anställda i kommun och landsting som 
drabbats (Krauklis & Schenström, 2002). Många är de forskningsprojekt som genomförts vilka 
belyst de stora personliga, organisatoriska och samhälleliga kostnader som associeras med stress 
och dess följdsjukdomar (Gaines & Jermier, 1983). Självklart är det även av intresse att ta reda på 
vad som orsakar att människor just nu verkar drabbas i så stor omfattning (Leander, 2000), för att på 
så vis ha en chans att kunna förändra utvecklingen. 
 
En potentiell, men förhållandevis oexploaterad, förklaring till den ökade stressen är det sätt som  
omvärlden den senaste tiden förändrats på. Vi lever numera i ett informations- och 
konsumtionssamhälle som p g a kapitalismens drivkraft snurrar allt fortare. Globaliseringen har 
underlättat utvecklingen via institutionella avregleringar, vilka lett till en allt friare marknad och 
handel med ökad internationell konkurrens som följd. Vissa forskare talar om detta som en 
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världsomspännande ”marknadsvåg” (t ex Rombach, 1991) vilken har fått konsekvenser för 
människor främst kanske via arbetsmarknaden: den ökade ekonomiska press som organisationer 
utsätts för p g a konkurrensen har lett till omorganiseringar och nedskärningar vilket inneburit att 
många jobb har gått förlorade (Schaufeli & Greenglass, 2001). Samtidigt har pressen på de som 
faktiskt arbetar ökat då organisationer mer än någonsin strävar efter ekonomisk effektivitet, som de 
söker nå med hjälp av olika metoder (Rombach, 1991). Alternativa anställningsvillkor är en av de 
åtgärder som tagits, för att skapa flexibilitet. En annan är användandet av mål- och normativ 
styrning istället för detaljstyrning, för att nå effektivitet.  
 
Privatisering av offentliga organisationer genomförs ofta som ett led i att ekonomiskt effektivisera 
offentliga verksamheter, många gånger i kombination med nya styrformer och tekniker, varför 
denna typ av organisationsförändring kan betraktas som ett tidstypiskt exempel på dagens 
marknadsstyre. I Sverige har privatiseringar blivit allt vanligare bl a inom sjukvården och 
förändringarna där, vilka har beskrivits som ett organisationsskapande i vården, har främst inneburit 
en ökad fokus på ekonomiska frågor och ett minskat politiskt inflytande (Rombach, 1991). Ledning 
(management) har fått större inflytande på bekostnad av de professionella grupperna och i och med 
det har också de normer och värderingar som genom tiderna präglat svensk sjukvård förskjutits 
(Öhrming & Sverke, 2001). Själva syftet har varit att uppnå minskning av produktionskostnader 
vilket inneburit att man varit tvungna att på flera sätt förändra personalens inställning till 
professionen och få dem att arbeta efter nya, mer ekonomiskt inriktade, mål. Detta har man 
åstadkommit med hjälp av att delegera budgetansvar nedåt i sjukvårdshierarkin, men även genom att 
använda sig av normativa- och identitetsorienterade managementtekniker vilka går ut på att öka 
personalens delaktighetskänsla och identifiering med sjukhuset/bolaget (Öhrming & Sverke, 2001). 
De anställda har därmed ställts inför ett nytt fokus på å ena sidan ett mer ekonomiskt tänkande, å 
andra sidan ett ökat personligt ansvar för, engagemang och delaktighet i organisationen/bolaget.  
 
I tidigare forskning har man frågat sig om denna ökade fokusering på individens delaktighet och 
ansvar som idag är kännetecknande för den privatiserade sjukvården, men även för många andra 
typer av organisationer, kan påverka de anställdas hälsa (Hallsten, Josephsson & Torgen, 2005) och 
ett intressant begrepp i detta sammanhang är utbrändhet, en särskild form av stressrelaterad sjukdom 
som växt fram i västerländskt arbetsliv på senare tid. Förr var de psykiska och fysiska problemen för 
arbetare främst förknippade med understimulering, isolering och enformighet medan 
utbrändhetsbegreppet nu snarare pekar på att det ofta handlar om problem med överstimulering. 
Arbetsuppgifterna upplevs överlag som meningsfulla men många känner en trötthet samt att de inte 
räcker till. I Sverige har omkring 7% av befolkningen drabbats av utbrändhet (Hallsten, Bellaagh & 
Gustafsson, 2002) och en teori är att detta är just en följd av arbetslivets omvandling mot slimmade 
arbetsplatser som kräver mer av de anställda. De förändringar som har genomförts över många 
organisationer och företag med syftet att överleva, vilka av vissa ses som så övergripande att de 
kallats för en del i ett systemskifte, har av vissa forskare alltså satts i samband med människors 
utbrändhetssymptom överlag (Schaufeli & Greenglass, 2001).  
 
I empirisk forskning har dock resultaten angående just privatiseringars betydelse varit ambivalenta, 
man har satt dem i samband med psykisk och fysisk ohälsa, men också med förbättrad arbetstrivsel 
(Nelson, Cooper & Jackson, 1995). Angående privatiseringars roll för just utbrändhet finns det inte 
så mycket forskning, vilket motiverar vidare studier, särskilt då denna diagnos blivit allt vanligare i 
takt med att allt fler organisationer omstruktureras. Eventuellt skulle den förändring av 
organisationens mål, ledarstil och kultur som en övergång från offentlig till privat regi ofta innebär 
(Schulz, Greenley & Brown, 1995) alltså kunna påverka de anställdas benägenhet att drabbas av 
stress-syndromet. 
 
Frågan är dock om alla människor påverkas på samma sätt vid de omorganisationer som idag är 
aktuella. Kön, ålder, social status och yrke verkar kunna påverka sannolikheten av att drabbas av 
utbrändhet (Maslach, 1982). En möjlig förklaring, förutom de arbetsinriktade, är således de 
individuella skillnader som finns människor emellan. Vikt har i tidigare forskning lagts vid 
ovanstående demografiska data, men även personlighetens betydelse har studerats. Bl a har 
personlighetsdragen negativ och positiv affektivitet visats spela en signifikant roll (bl a Zellars, 
Hochwater, Perewe, Hoffman & Ford, 2004). Hög negativ affektivitet, som i stort sett innebär ett 
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negativt temperament, har visat sig förutspå utbrändhet, medan positiv affektivitet, ett mer positivt 
temperament, har visat sig fungera som ett skydd mot detsamma (Jacobs & Dodd, 2003; Zellars et 
al, 2004). I forskning har man även talat om en sorts egoinvolverat engagemang, att ”ta arbetet 
personligt”, som kritiskt för att drabbas av utbränning (bl a Hallberg, 2005; Hallsten 2002). Det 
handlar om människor som försöker uppnå personligt självförtroende via prestationer på jobbet; 
som lider av prestationsbaserat självförtroende.  
 
Utgångspunkten för denna uppsats är således att vissa individer har en personlighet som gör att de är 
mer känsliga för att drabbas av utbrändhet än andra. Mer specifikt antas hög negativ affektivitet 
samt låg positiv affektivitet kunna leda till att man lättare än andra drabbas av stress-syndromet, 
med den bakomliggande teorin att denna disposition också är kritisk för och lätt leder till att man tar 
jobbet personligt. Vidare undersöks om de identitets- och delaktighetsorienterade styrtekniker som 
idag används bl a inom den privatiserade sjukvårdsorganisationen eventuellt kan förstärka denna 
grupps känslighet för att drabbas av utbrändhet i och med den ökade fokusen på just personligt 
engagemang och ansvar.  
 
Frågeställningen upplevs som relevant med tanke på att många organisationer idag använder sig av 
dessa metoder samt p g a det ökade antal människor som idag står utanför arbetsmarknaden och som 
av en del kallas för ”den nya underklassen”. Vidare motiveras den av tidigare utbrändhetsforskning 
där man dels efterfrågat nya grepp på arbetslivsfrågorna p g a de förändrade arbetsvillkoren idag, 
samt även mer fokus på personlighetens roll (Schaufeli & Greenglass, 2001). Uppsatsen ämnar 
alltså integrera flera orsaksfaktorer till utbrändhet, med Miles och Shevlins, ”the myth of 
monocausality” (2001, s 28) färskt i minnet. Ett underliggande antagande är att vad som utgör stress 
för en person inte nödvändigtvis behöver vara detsamma för en annan och stress måste därför 
förstås i ljuset av interaktionen mellan person-situation (bl a Pervin, 1989).  
 
New public management och privatisering av det statliga 
Mikro, meso och makro-perspektiv ska inte ses som separata, utan som interagerande delar i ett 
system (Ashforth & Humphrey, 1993). Där av följer att kunskap om globala, statliga och 
organisatoriska förändringar är viktig för att förstå hälsoproblematiken hos anställda idag. Vidare så 
har det påpekats att problemet med stress och utbrändhet sträcker sig över flera forskningsområden, 
bl a: medicin, sociologi, samhällskunskap, organisationsteori, psykologi och ekonomi (Jurisoo, 
2001).  
 
Angående just utbrändhet klargjorde Maslach att: ”/../ merparten av det material jag undersökt pekar 
på att utbränning bäst kan förklaras (och modifieras) med utgångspunkt i mellanmänsklig stress, 
betingad av arbetssituationen” (1982, s 20). Hon tog upp hur institutioner kan ha inflytande på 
relationers (både hjälprelationer och kollegiala relationer) form och innehåll; olika uppfattningar om 
vad som är ett gott resultat kan spela en viktig roll för det arbetsklimat och de relationer som skapas, 
något som i sin tur alltså kan främja eller stävja utbrändhet. Som exempel på detta beskrev hon hur 
vissa arbetsmiljöer är som gjorda för att leda till stress och konflikt, och hur dessa kan resa murar 
runt kollegor som istället för att samarbeta, konkurrerar med varandra (Maslach, 1982). Flera 
forskare, bl a Arnetz, Axelsson och Forsberg (2000), är i sin tur intresserade av att lyfta stress från 
detta individ- och organisationsperspektiv till en mer global nivå, för att inse systemfelet. 
Organisationer agerar ju inte fritt från spelregler och normer utan ingår i sin tur i större 
sammanhang, vilket påverkar deras utformning. 
 
En teori i denna anda är att organisationer, även offentliga sådana, kan förstås som styrda av 
influenser utifrån (Meyer & Rowan, 1991). Bl a har det sagts att det numera är svårt att analysera 
den svenska förvaltningens organisationer åtskilt från EU och det transnationella regelsystem vi 
anslutit oss till i och med EU-medlemsskapet (Jacobsson & Mörth, 1998). Angående detta så har bl 
a Furusten och Lerdell (1998) talat om att västvärlden, ledd av Organization for economic 
cooperation and development (OECD), den senaste tiden präglats av en marknadiserings- och 
managementiserings-våg vilken lett till en ny typ av styrning för enskilda länders offentliga 
förvaltningar - the new public management (NPM). Denna internationella, standardiserade 
styrmodell, som kännetecknas av idéer om företagisering och marknadisering av offentlig 
organisation via starkt företagsinspirerat ledarskap, har förväntats leda till ökad homogenitet och 
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jämförbarhet mellan länder. Kritik har dock riktats mot NPM för dess marknadsbetonade, 
nyliberala, inriktning (Furusten & Lerdell, 1998). En inriktning som enligt vissa också sägs prägla 
den globala politiken överlag idag; flera av de internationella samfunden för en ensidigt ekonomiskt 
inriktad politik samtidigt som de anglosaxiska länderna genomgått marknadsreform efter 
marknadsreform.  
 
Sveriges ökade marknadsinriktning kan således ses som ett typexempel på hur den övergripande 
förändring som skett främst under 1980- och 1990-talet sett ut. Från att ha präglats av central 
styrning och detaljreglering har systemen förskjutit ansvar till lokal nivå (decentralisering), vilket 
innebär att kommunernas och landstingens frihet att själva utforma sina verksamheter har ökat, 
liksom de professionellas handlingsutrymme. Man har även avreglerat så att det främst handlar om 
mer övergripande, diffusa ramlagar uppifrån centralstaten. Detta har i sin tur skapat möjligheter att 
införa marknadslika förhållanden i offentliga verksamheter och organisationer, vilket också har 
gjorts (Lindqvist, 1998). Utvecklingen i sig har föranletts av påtryckningar utifrån internationella 
sammanhang men även av försämrade offentliga finanser samt kritik mot det tidigare 
välfärdssystemets ineffektivitet och stelbenthet, främst framförd av nyliberala anhängare. Det man 
strävat efter är en ekonomisk effektivisering för att sätta båten på rätt köl igen, vidare har man sett 
det som ett sätt att öka medborgarnas inflytande och valfrihet. Samtidigt kan man även se 
utvecklingen i ett ideologiskt ljus; enligt vissa handlar det om att den ekonomiska expertisen har 
institutionaliserats politiskt och att marknadsinspirerade- samt nyliberala idéer idag fått en status 
som kan liknas vid den hegemoniska makt som den härskande klassen enligt teorin har (Hugemark, 
1994).  
 
Överlag går utvecklingen idag alltså mot en mer fri och avreglerad marknad och alla dessa typer av 
förändringar har fått en legitimitet som är svår att bortse från. Det hela främjar konkurrens och 
ekonomisk vinst för företag, men enligt vissa kan det också komma att skapa hårdare organisationer 
där de mänskliga och etiska värdena sätts i andra hand (bl a Bengtsson, 1998). Den ökade 
konkurrensen kan så att säga komma att speglas i organisationerna och resultera i en intern 
konkurrens p g a människor känner sig otrygga. Forskning har t ex visat på att lojalitetsbanden 
mellan anställda samt mellan anställda - organisation den senaste tiden har försämrats, eventuellt     
p g a pressen att jobba hårdare för mindre; enligt en undersökning kände 70 % av arbetarna att de 
tävlar mer på arbetet idag än förr och bara 20 % att de samarbetar mer (Kleintield, 1996, refererad 
till i Schaufeli & Greenglass, 2001). Det är enligt DeMarco (2001) heller inte ovanligt att ledningen 
uppmuntrar denna interna konkurrens, då den stimulerar produktiviteten. Frågan är alltså vilken typ 
av arbetsklimat som skapas i och med de förändringar som sker i många organisationer idag 
(Schaufeli & Greenglass, 2001).  
 
Den nya organisationen – mindre struktur, mer fokus på det individuella 
Burke (2002) talar om den ”nya tidens” föränderliga och hårdnande marknad som en bakgrund till 
att nedskärningar och effektiviseringar idag är nödvändiga för många. Det handlar inte bara om det 
statliga utan för att överleva har många företag och organisationer inte haft något val, de har varit 
tvungna att förändras och bli mer flexibla och produktiva, eller slås ut. I tillverknings-, utbildnings-, 
finans- och hälsosektorn har stora förändringar skett och drivna av ett kortsiktigt vinstintresse samt 
av den hårda konkurrensens ekorrhjul strävar organisationerna nu efter att bli mer flexibla och 
produktiva (Crouter & Manke, 1994).  
 
Intressant är hur detta gått till; Burke (2002) nämner bl a hur toppstyrning ofta ersatts av utplattning, 
decentralisering och nedskuren byråkrati (personal), vilket lett till snabbare beslutsfattande och 
mindre kostnader. Detta är en metod som inte är traditionell, men i hög grad kännetecknande för 
organisationer av idag. Effektivisering via utplattning och avskaffande av hierarkier samt strukturer 
är populärt, medan rationell konstruktivism ofta ses som förlegat (Abrahamsson, 1992; 2000). Det 
som skiljer de nya effektivitets-strategierna från de traditionellt använda är, förutom själva metoden, 
kanske främst att de har fått en stor legitimitet och förknippats med demokrati och 
medbestämmanderätt för arbetarna, även om de också kritiserats för att inte alltid innebära 
detsamma i praktiken (av bl a Abrahamsson, 2000; Hallsten et al, 2005). Även om det på pappret 
låter bra för de anställda att en organisation är platt och strukturlös med decentraliserade beslut, 
behöver det ju inte med nödvändighet innebära detsamma i verkligheten. Den hårdaste kritik dessa 
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metoder fått utstå är att de enbart är ännu ett sätt för ledningen att öka lönsamheten samt att även 
förskjuta ansvar nedåt till frontlinjebyråkraterna, men utan att för den skull öka deras réella 
inflytande. Man har i samband med detta även talat om en slags social utslagning p g a att de som 
inte klarar av det ökade ansvaret och arbetstempot ställs utanför (Crouter & Manke, 1994; 
Greenhalgh & Rosenblatt, 1984).  
 
Jurisoo (2001) talar om det hela som en utveckling mot ”marshmallow-organisationen”. Han 
sammanfattar i och med det de egenskaper han tycker är kännetecknande för fler och fler, både 
offentliga och privata, organisationer och företag idag. Han menar att denna allt vanligare 
organisations-struktur är diffus, komplex, kravrik, resursfattig och otrygg. Diffus i detta 
sammanhang handlar enligt författaren om en otydlighet och tvetydighet angående bl a struktur, 
värderingar, kultur och mål. Samtidigt är organisationen komplex i och med ständiga tekniska 
framsteg, informationsstress och förändringshastighet. Kravfylldheten som åberopas handlar om den 
ökade arbetstakt, tidspress, psykiskt arbetsinnehåll samt förväntningar på service- och emotionell 
kompetens som ofta hänger över de som arbetar idag. Vidare så har kravbördan i många fall pressats 
nedåt i organisationen, dock inte alltid i takt med att befogenheter har gått hand i hand med detta. 
Resurssvagheten handlar om brist på personalmängd i förhållande till arbetsuppgifter, brist på 
socialt stöd och återhämtning mm. Att marshmallow-organisationen slutligen är otrygg handlar om 
att dess anställda kan vara rädda för att förlora jobbet, positionen eller för omorganisationer. 
 
Hallsten et al (2005) beskriver i sin tur den sk flexibiliseringen av organisationer som en ökad 
fokusering på den individuella, autonoma prestationen och imagen, medan de professionellt 
relaterade värderingarna och standarderna samt arbetsrelaterade färdigheterna mer och mer 
prioriterats bort. Han iakttar hur de nuvarande omorganisationerna i sin strävan efter effektivitet ofta 
leder till arbetsuppgifter samt procedurer som strider mot professionens traditioner och värderingar. 
En individualiserad kultur växer fram som i sin tur enligt honom ytterligare uppmuntras av de 
normativa- och identitetsorienterade management-tekniker som är populära idag. Exempel på 
sådana är bl a ”high-involvement team approaches”; arbetsorganisering som innebär jobb i en tight 
grupp där arbetstakten samt ansvars- och delaktighetskravet är högt. Strategin fokuserar på de 
anställdas direkta delaktighet i arbetsgrupper, med syftet att öka delaktighetskänslan med 
organisationen de är verksamma i, vilket i sig antas maximera effektiviteten (Crouter & Manke, 
1994). Detta arbetssätt kan enligt forskning ses som en sporre av vissa, men upplevas stressande för 
andra: ”det är svårt att sätta gränser vid engagerat arbete” (Ronco & Pattie, 1988, s 719). Strategins 
popularitet har idag ökat i ungefär samma takt som den sk representativa delaktigheten (t ex facket) 
och kollektivavtal  minskat sitt inflytande (Heller, 1998), varför man om man vill dra detta till sin 
spets kan säga att den delaktighet som traditionellt associerats med klass-solidaritet övergetts för en 
delaktighet och solidaritet med organisationen man är verksam i. Metoden kan, precis som andra 
effektiviseringsmetoder, också kritiseras för att enbart vara ett sätt för ledningen att maximera de 
anställdas produktivitet och effektivitet, fast under benämningen delaktighet  och att i och med det 
legitimera det som facket och arbetarrörelserna länge försökt förhindra – exploatering av arbetarna. 
Man kan alltså spekulera i huruvida den ökade produktivitet som gagnas av arbetarnas ökade 
personliga delaktighet med organisationen, för vissa kanske också betalas via ökad stress.  
 
Diskussioner har således förts om vad den omvälvande förändringsvåg som dragit över västvärldens 
organisationer och företag fr o m 1980-talet i sin helhet betytt för de anställda. Något som verkar stå 
klart är att arbetare idag ställs inför allt ökade krav på flexibilitet, delaktighet och personligt ansvar 
(Leander, 2000). Enligt Hallsten et al (2005) verkar det även handla om en ökad individualisering i 
arbetet samt en minskad struktur. Detta är intressant då det enligt flera studier har framkommit att 
det som människor behöver för att må bra i en organisation till stor del handlar om just struktur. 
Tydlighet och förutsägbarhet gällande regler, mål, skyldigheter, relationer, roller och arbetsuppgifter 
verkar vara viktigt för hälsan. Schulz et als (1995) genomgång av tidigare forskning visade t ex på 
att det som är mest relaterat till ökad stress och utbrändhet i organisationer, är just brist på tydlighet. 
Hon nämnde även att det är viktigt att veta sina skyldigheter samt relationer till andra. Moyle (1995) 
är en annan teoretiker som på basis av tidigare forskning identifierat bl a oförutsägbara arbetskrav 
som en stark stressor i arbetsmiljön.  
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En del forskningsresultat angående detta har dock varit ambivalenta; många har hävdat att struktur, 
gränsdragningar och klara regler kan användas för att undvika ohälsa och stress (bl a Jurisoo, 2001) 
men vissa har menat vice versa, att en allt för oflexibel organisation i sig också kan vara en 
stressfaktor (bl a Gaines & Jermier, 1989).  
 
Trots motsägelsefulla resultat är det nog troligt att struktur och tydlighet i en organisation också 
handlar om tydlighet angående ansvarsgränser för de arbetande (Leander, 2000) och mot 
bakgrunden av organisationsutvecklingen idag med allt ökande fokus på på arbetarnas eget 
personliga ansvar för organisationen så framstår Gaines och Jermiers (1989, s 582) empiriskt 
grundade ståndpunkt övertygande; ”det verkar som om blotta närvaron av regler kan ses som ett 
skydd för arbetarna – särskilt om de appliceras med diskretion”. 
 
Exemplet sjukvården  
Just hälsosektorns förändring är något som uppmärksammats, det har skrivits om neddragningar och 
att ”man sätter prislappar på medmänskliga aktiviteter” (Perski, 2000, s 36). Vad det handlar om är 
att många sjukvårdsinstanser har bolagiserats och privatiserats, förändringar som också fört med sig 
organisationsförändringar och nya typer av styrmetoder.  
 
Bakgrunden till förändringarna inom vårdverksamheten är den legitimitet marknadsinspirerade idéer 
idag fått, globalt och statligt, men det handlar även om den svenska statens ekonomi. Saneringen av 
Sveriges budget under 1990-talet innebar minskade resurser till kommuner och landsting vilket 
ledde till paradoxen att man drog ner på personal i sjukvården samtidigt som behoven av mer 
personal ökade. En situation som ledde till ett ökat effektivitetskrav (Krauklis & Schenström, 2002).  
 
För att öka effektiviteten och produktiviteten, men även valfriheten för patienten, övergav man 
alltså inom sjukvården, precis som inom många andra områden, den hittills använda planstyrningen 
för en mer marknadsorienterad dito med betoning på ekonomiska styrsystem. Man kallar det 
målstyrning (Gustafsson, 1994) och detta styrsätts främsta syfte är att fungera som en 
kostnadskontroll. Förenklat går det ut på att resultatet hos exempelvis avdelningarna på ett sjukhus 
mäts med ett antal kvantitativa mått, vilka är målen och som cheferna inriktar sig på att styra efter. 
En lyckad chef är enligt denna modell således den som uppnår dessa ekonomiska mål (DeMarco, 
2001). De produktions- och kvalitetsmål som förr varit mål i sig blir i och med detta nya styrsätt 
underordnade: ”vid konflikt mellan kostnadsram och produktionsmål skall kostnadsramen vara 
styrande” (Gustafsson, 1994, s 98). Man kan säga att sjukvården på detta sätt lyfts ur sin 
traditionella, medicinskt inriktade struktur, för att allt mer domineras av affärsinriktade värden. Från 
att mer eller mindre ha styrts politiskt av landstinget rörande prestationer, formulerar de 
marknadsanpassade sjukhusen sina egna, främst ekonomiska, verksamhetsmål. T ex lyfts frågan om 
vem som ska vårdas från det strikt professionella övervägandet till investmentföretaget, som avgör 
detta på basis av ekonomiska och andra överväganden (Öhrming & Sverke, 2001). Det hela har 
beskrivits som en ”företagisering” av sjukvården (Jacobsson, 1993) vilken har tillskrivits olika 
orsaker; tidsandan, ekonomi, ledningens osäkerhet mm (Jacobsson, 1993; Öhrming & Sverke, 
2001).  
 
Forsell (1998) talar om den nya sjukvården som en hybridorganisation p g a att den står mittemellan 
motstridiga politiska och ekonomiska krav. Hans ståndpunkt är att det finns ett problem i att de i 
grunden politiska institutionerna börjat styras på ekonomisk basis. Det har angående detta också 
talats om skillnaden mellan en effektiv och en kostnadseffektiv organisation och man har betonat att 
dagens privatiserade sjukvårdsorganisationer ofta snarare är kostnadseffektiva än réellt effektiva. 
Effektivitet definieras i detta sammanhang som det verkliga målet (alltså inte det ekonomiska) för 
organisationen, medan ekonomisk effektivitet definieras som att optimera verksamheten ekonomiskt 
sett. En organisation som är kostnadseffektiv men inte effektiv rör sig alltså enligt detta synsätt i 
själva verket ifrån det réella målet; ”vi har kommit vilse, men farten är god” som DeMarco uttryckte 
sig (2001, s 116).  
 
Överlag har denna ekonomiska effektivisering inom sjukvården dock legitimerats med att den även 
leder till ökat patientinflytande. På en marknad har kunden ju möjlighet att välja producent och 
sätter därmed press på producenten att erbjuda det som efterfrågas (Blomqvist & Rothstein, 2000). 
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Men den har även kritiserats av flera grupper som har frågat sig vad som händer med arbetstakten 
och människors hälsa när ekonomin alltmer får styra.  
 
För att uppnå de nya ekonomiska mål som ställs i den privatiserade sjukvården har ju hela 
organisationen varit tvungen att förändrats. Ledning (management) har givits ett ökat inflytande på 
bekostnad av de professionella grupperna, samtidigt som budgetansvaret numera till stor lagts på 
personalens egna individuella beslutsfattande (Öhrming & Sverke, 2001). Ett större ansvar har alltså 
förflyttats nedåt i sjukvårdshierarkin vilket reser frågor om hur personalen påverkas av det, samt av 
faktumet att de numera arbetar efter är andra mål än de strikt professionella, då ekonomifrågor för 
första gången införts på de operativa nivåerna. Samtidigt kan man även fråga sig om det ökade 
ansvaret har medfört ökat inflytande över organisationen för de arbetande, detta då diskrepansen 
mellan krav och inflytande har påpekats vara något som skapar ohälsa i en organisation (Harder, 
Svärd, Wigfors & Hedén, 2000). 
 
Dessa frågeställningar framstår som ytterligare motiverade i ljuset av de management-metoder som 
använts vilka syftar till att öka de anställdas personliga engagemang och identifikation med bolaget. 
Ledningarna har ofta medvetet skapat bolags-kulturer som är identitetsinriktade med hjälp av 
strategier som syftar till att skapa en stark ”vi-känsla” och bolagsidentitet (Öhrming & Sverke, 
2001). 
 
Man har talat om att skapa samsyn och fokuserat på normer och värderingar, gruppkänsla och 
delaktighet. Framförallt chefer och fackliga företrädare har dragits in i olika typer av 
gruppbildningsprocesser för skapa en konform uppfattning om sjukhuset och omvärlden, ett sk 
kollektivt tänkande. Man talar angående detta om att bolaget/organisationen blir något mer än ett 
jobb för personalen; en källa till identitet (Öhrming & Sverke, 2001). Det hela framstår som en 
strategi för att skapa acceptans i fråga om den nya ekonomiska inriktningen, samt även för att få de 
anställda att känna ett mer övergripande ansvar för bolaget, något som ofta sker på bekostnad av 
andra kollektiva kulturer, bl a de professionella. Denna känslomässiga identifikation med 
bolaget/organisationen kallas på engelska för organizational commitment och har uppmätts vara 
högre bland personal vid privatiserade sjukhus än vid landstingsägda (Öhrming & Sverke, 2001), 
något som bl a visat sig i att personal på olika nivåer i de privatiserade instanserna accepterat att de 
företräder ett bolag och dess ekonomiska målsättning i olika sammanhang, till skillnad från 
exempelvis det fackliga. Detta är något förhållandevis ovanligt och det sker inte i traditionella 
organisationer. 
 
Således kan man se sjukvårdens privatisering i ljuset av de förändringar som sedan 1980-talet 
präglat organisationer och företag världen över. Det strategiska och mer ekonomiskt inriktade 
tänkandet har institutionaliserats och blivit legitimt; något som man förväntar sig av verksamheter, 
även sjukvården och därmed har den offentliga sektorns konstruktion förändrats från grunden. 
Sjukhus har aldrig förr haft några egen-intressen, utan har enbart följt landstingets beslut. Det har 
varit en organisation styrd utifrån regelverk skapade med det politiska syftet att ge befolkningen en 
fungerande, likvärdig sjukvård och således har det i förlängningen handlat om uppfyllandet av 
rättssäkerhets- och välfärdsstatliga mål. Den förändring sjukvården nu går igenom innebär en ny 
fokus på organisationen som ett traditionellt bolag, och därmed också på traditionella bolags-värden, 
såsom ekonomisk effektivitet. Det handlar om ett bortfall av den traditionella professionellt 
inriktade strukturen, till förmån för mer ekonomiskt inriktad målstyrning. Krav på avkastning, 
tillväxt mm uttrycks i den nya sjukvårdsorganisationen klart och tydligt i kvantitativt mätbara 
termer, medan andra typer av mål inte är fullt så tydliga. Ekonomiska- och produktionsmål 
formuleras och delegeras nedåt, men klinikerna får själva ansvaret att lösa resterande på sitt eget 
sätt. Något som kan resa frågor angående ekonomi vs etik i den nya sjukvården, men även om 
bortfall av struktur och om individens allt ökade eget-ansvar. 

 
Utbrändhet 
Samtidigt som många organisationer och företag sedan 1980-talet genomgått omvälvande 
förändringar, har också antalet vetenskapliga studier angående stressrelaterade sjukdomstillstånd 
ökat markant (Mohr, 2000). Teorier har lagts fram om att det är förändringar i den globala 
ekonomin och politiken som lett till dessa organisationsförändringar, vilka i sin tur haft som 
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konsekvens att fler arbetare känner sig otillräckliga och osäkra på arbetet vilket i sin tur lett till ett 
minskat psykiskt samt fysiskt välbefinnande och stress (Schaufeli & Greenglass, 2001). Forskare 
som tagit upp detta är bl a Kleinfield (1996) som påpekade att arbetsklimatet idag överlag har blivit 
”argare”, samt Greenglass och Burke (2000a) vilka i sin empiriska undersökning fann att 
jobbosäkerhet och omstrukturering leder till cynism och ilska hos sjuksköterskor (Schaufeli & 
Greenglass, 2001). Osäkerheten har också visat sig leda till försämrade arbetsattityder, försämrad 
arbetstillfredsställelse och även försämrad hälsa samt mental stress.  
 
Ett begrepp som sedan 1980-talet börjat användas flitigt angående de fysiska och psykiska 
konsekvenserna av arbetssituationen idag är utbrändhet. Den mest erkända definitionen av 
syndromet tillhandahålls av Christina Maslach, en av pionjärerna inom forskningen kring detta. Hon 
beskriver utbrändhet som en reaktion på långvarig, kronisk stress vilket visar sig i form av en 
känslomässig, mental form av utmattning, cynisk syn på andra människor samt nedsatt förmåga att 
klara arbetet (Maslach, 1982). Förr användes begreppet främst angående människor i den mänskliga 
sektorn, medan man nu har kommit fram till att det är giltigt även för andra branscher (Hallberg & 
Sverke, 2004). Utbrändhet har beskrivits ha samma skadeverkningar som andra stressreaktioner, 
men samtidigt har man alltså tryckt på det unika med att stressens upphov till stor del verkar ligga i 
arbetssituationen samt att det snarare är en följd av en långvarig stress och brist på adekvata coping-
strategier (individens förmåga att hantera stress, oro och ångest, Theorell, 2000), vilket i sig leder 
till att individen hamnar i en ond stress-cirkel (Burell, 2000). Vissa teoretiker (bl a Maslach, 1982) 
har lagt särskilt stor vikt vid den sociala interaktionen mellan arbetaren och dennes klienter och 
patienter. Det har talats om en s k social trötthet som drabbar den utbrända, vilket visar sig i ett 
försök att skapa emotionell distans mellan självet och andra människor, som man tycker har 
överväldigande behov och krav. I litteratur beskrivs ett typexempel på hur utbrända ofta förvandlas 
till småbyråkrater som behandlar människor sakligt och exakt enligt reglerna, men utan 
medmänsklighet. Sakligheten blir en sköld och den drabbade förvandlas sakta till en kylig och 
känslokall varelse med nedsatt prestation p g a att hon känner sig otillräcklig i sin relation till andra. 
Typiskt för utbränningssyndromet är alltså att synen på andra människor skiftar från positiv 
omtänksamhet till negativ likgiltighet. Som orsak till detta har man uppmärksammat själva 
hjälprelationen som sådan; fokuseringen på problem, frånvaron av positiv feedback, den 
emotionella stressnivån mm (Maslach, 1982). Asplund är en av de som tagit upp detta i sin bok Det 
sociala livets elementära former (1987), där han utvecklar en allmängiltig socialpsykologisk teori 
om ett av människans mest grundläggande drag: den sociala responsiviteten. För att förstå 
utbrändhet använder han just denna teori och hävdar att en av orsakerna till utbrändhet är just den 
icke naturligt responsiva relation som har blivit mall bl a inom sjukvården.  
 
Det mest använda sättet att mäta utbrändhet på är ”Maslachs Burnout Inventory”, MBI, som 
uppfanns på 1980-talet. Speciellt med MBI är att det utvecklades empiriskt med hjälp av intervjuer 
och att det således inte är teoretiskt deducerat, något som även är kännetecknande för 
utbrändhetsforskningen överlag (Hallberg & Sverke, 2004). Själva mätinstrumentet MBI består av 
tre dimensioner vilka mäter de, enligt Maslach, olika komponenterna av utbrändhet; emotionell 
utmattning, cynism och nedsatt arbetsförmåga. Tillsammans antas dessa spegla i hur hög grad man 
drabbats av syndromet. Emotionell utmattning står för den emotionella reaktionen på stress: ”en 
känsla av att vara emotionellt uttömd av andra” (Schaufeli & Greenglass, 2001, s 1). Cynism och 
nedsatt arbetsförmåga i sin tur står i sin tur för en minskad medmänsklighet gentemot andra och en 
uppfattning att man presterar sämre i arbetet än vad man brukar. Det har diskuterats i vilken ordning 
de olika utbrändhetsdimensionerna uppstår och en vanlig uppfattning har varit att emotionell 
utmattning föregår och orsakar de två andra dimensionerna. Numera är dock uppfattningen att 
utbrändhetsdimensionerna uppstår parallellt med varandra den vanligaste (Lee & Ashforth, 1996 
refererar till Leiter, 1993).  
 
Viktigt i forskningen kring dessa konstrukt har varit att identifiera orsaksfaktorer och här har man 
funnit att organisatoriska faktorer såsom bl a arbetsbelastning, mellanmänskliga konflikter, socialt 
stöd och rollkonflikter har samvarierat med grad av utbrändhet. Utifrån dessa har man skapat den sk 
”job demands and resources”-teorin enligt vilken höga krav (relativt resurser) på arbetsplatsen är 
associerat med en ökad utbrändhet (Leiter, 1991). De som var först med denna modell (JD-R) var 
Demerouti, Bakker, Nachreiner och Schaufeli (2001) som fann att krav på jobbet korrelerade 
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positivt med emotionell utmattning samt att (brist på) resurser på jobbet korrelerade positivt med 
cynism. Man talade mot denna bakgrund senare om en energi-tömmande respektive en motivations-
förhöjande process på arbetet (Schaufeli & Bakker, 2004).  
 
Ovanstående teorier har fått mycket empiriskt stöd och på sätt och vis utgjort kärnan i forskningen 
kring utbrändhet. Således kan man säga att det främst fokuserats på den organisatoriska bakgrunden 
till syndromet; man har sett det som en funktion av olika typer av arbetsförhållanden. Det har bl a 
talats om krävande mänskliga kontakter och bristen på ömsesidighet i dessa som tunga orsaks-
faktorer (bl a Bakker, Schaufeli, Sixma, Bosveld & Dierendonck, 2000). Även om detta perspektiv 
fortfarande är aktuellt, efterfrågar man nu också ett användande av nya organisatoriska faktorer som 
speglar den förändrade arbetsmarknaden (Schaufeli & Greenglass, 2001). Vidare söker man också 
efter individuella prediktorer i utbrändhets-forskningen. Dessa tror man kan vara till nytta då de 
nuvarande JD-R idéerna får stöd, men trots detta inte förklarar hela fenomenet utbrändhet (Hallberg 
& Sverke, 2004).  
 
Individuella sårbarhetsfaktorer 
Det har i undersökningar spekulerats om huruvida människor är olika känsliga för att bli utbrända; 
påverkar kön, ålder och yrkesstatus hur pass stor risken är att bli drabbad? Yrke skulle kunna tänkas 
påverka utbrändhet då de på en lägre nivå i hierarkin har mindre kontroll och inflytande. 
Undersökningar har även pekat på att dessa grupper i större utsträckning än andra rapporterar 
psykisk och fysisk ohälsa (Nelson, Cooper & Jacksson, 1995) vilket skulle kunna indikera att de 
även i högre grad blir utbrända. Maslach talade även om hur yngre, ensamstående kvinnor oftare 
drabbades av utbrändhet än andra (Maslach, 1982), vilket delvis får stöd även i andra 
undersökningar där yngre individer verkar ha lättare för att bli utbrända (Cordes & Dougherty, 
1993). Det verkar enligt senare undersökningar även finnas en skillnad mellan kvinnor och män. 
Kvinnor verkar i en lite högre utsträckning än män drabbas av utbrändhet men främst verkar det 
som att det är nivåerna på de olika utbrändhetskomponenterna som skiljer sig mellan könen. Män 
blir i högre grad än kvinnor cyniska, medan kvinnor i större utsträckning drabbas av emotionell 
utmattning (Cordes & Dougherty, 1993). I Hallberg och Sverkes (1994) undersökning förklarar de 
demografiska prediktorerna kön, ålder och yrke dock bara 4% av variansen i utbrändhet och andra 
undersökningar har kommit till liknande slutsatser (refererade till i Cordes & Dougherty, 1993).  
 
Förutom demografiska orsaksfaktorer har det diskuterats huruvida personligheten påverkar. Dock 
har just frågan om olika människor är olika känsliga för att drabbas av utbrändhet varit en 
omdiskuterad fråga i forskningsvärlden. När utbrändhet först blev ett begrepp betonades det att 
åkomman främst hade med externa orsaker att göra. Man talade, och talar fortfarande om, det 
oetiska att ”lägga bördan” på individnivå (bl a Maslach & Leiter, 1997). De konsekvenser man 
fruktade och fruktar är att vissa människor, extra känsliga för stress och utbrändhet, ska komma att 
ses som svaga och att orsaken till sjukdomen läggs på dem personligen snarare än på de externa 
förhållandena. En inställning som dock tidigare har varit både legitim och accepterad i 
organisationspsykologin, med Fisher och Hanna som ett exempel: 
 

 ”The emotionally maldeveloped individual is almost certain to become 
maladjusted sooner or later to some or several of the various major aspects of his 
everyday life. Inasmuch as his feelings and emotions are inherent aspects of 
himself, he carries them with him, so to speak, into every situation he enters. 
Now, since he does not usually know the reason of his dissatisfaction, does not 
understand the whyfor and nature of his maladjustment, it is not surprising that 
he very frequently attaches or attributes it (his dissatisfaction) to his work or his 
working situation” (Fisher & Hanna, 1931, citerad i Staw, Bell & Clausen, 1986, 
s 60).  

 
Fisher och Hanna menar att felet ligger i den missanpassades personlighet, men istället för en sådan 
individualisering av utbrändhets-problemet, borde man alltså enligt flera forskare (bl a Maslach, 
1982) se det som ett institutionellt fenomen. På detta sätt undviker man det gamla invanda mönstret 
att lägga skuldbördan på dem nederst i hierarkin, arbetarna själva.  
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Forskning tydliggör ju också att den arbetsmarknadssituation som idag råder inte är att ignorera, 
snarare tvärtom. Man drar paralleller mellan dessa yttre förhållanden och människors alltmer ökade 
utbrändhetssymptom (bl a Schaufeli & Greenglass, 2001). Det finns även handfasta belägg för att 
organisationers struktur, kultur och management har effekter på personalens utbrändhet (t ex Schulz, 
Greenley & Brown, 1995). Dock har flera uppmärksammat att det även behövs läggas vikt vid de 
individuella aspekterna, såsom bakgrund och personlighet hos individen, för att få en heltäckande 
bild av fenomenet och för att på bästa sätt kunna åtgärda det (bl a Roskies et al, 1993; Hallberg, 
2005). I och med den stressiga omvärld många människor idag har är det enligt dessa forskare extra 
viktigt att hitta de egenskaper och förhållanden som eventuellt kan verka som sårbarhetsfaktorer 
kontra skyddande och som gör att man tål mer eller mindre stress än andra. Viktigt är även att förstå 
hur vissa stressorer verkar olika på olika typer av människor. Endel stressorer (mer objektiva) ger 
kanske förhållandevis lika verkningar över olika grupper, medan andra (mer dolda, subjektiva) 
drabbar vissa grupper mer. Exempel på en dold stressor, som också kan vara svår att komma åt i 
forskningssammanhang, är den socialt överförda stressoren såsom exempelvis rollkonflikt, medan 
ett exempel på en tydlig, objektiv stressor kan vara exempelvis en bullrig arbetsmiljö. Frågan blir 
alltså; vilka stressorer uppfattas som stressorer och av vem (Frese & Zapf, 1999)? 
 
En del forskare hävdar dock att det primära i stress-forskningen är att titta enbart på individuella 
skillnader i hur man uppfattar och hanterar omgivningen. Dessa föreslår att utbrändhet ska ses som 
en personlig egenskap istället för ett tillfälligt tillstånd. Något som stöds av det faktum att 
syndromet vid mätningar visat sig vara mycket stabilt över tid (Hallberg, 2005 refererar till Mills & 
Heubner, 1998). Enligt vissa forskare kan det alltså vara begränsande att fokusera för mycket på hur 
omgivningen ser ut (Perewé & Zellar, 1999). Dock är detta en ståndpunkt som kritiserats med 
hänvisning till att vetenskap inte enbart ska drivas av att försöka förklara, utan även av att praktiskt 
försöka lösa samhälleliga problem och fenomen. Med utgångspunkten enbart i människors 
kognition av verkligheten blir det svårt att lösa det ökande problemet med stress. För att göra 
någonting åt det krävs istället en utgångspunkt som även tar hänsyn till omgivnings-faktorerna, t ex 
arbetsmiljön (Frese & Zapf, 1999). En interaktionistisk syn på fenomenet utbrändhet är alltså något 
som många förespråkar. Det talas om att ta hänsyn till många prediktorer på olika nivåer och se hur 
de interagerar; en specifik miljö kanske exempelvis triggar vissa människor till utbrändhet, men inte 
andra (Ashforth & Lee, 1997).  
 
Hallsten (2002) beskriver exempelvis utbrändhet som en psykologisk process vilken triggas av 
egenskapen prestationsbaserad självkänsla. Det är enligt honom bara de människor med detta 
personlighetsdrag som löper risk att bli utbrända, under vissa yttre omständigheter. Då de är 
beroende av att vara duktiga för att behålla sin självkänsla och ofta tar på sig skulden för negativa 
utfall, samt attribuerar misslyckanden till sin egen person, drivs de lätt till att hamna i utbrännings-
processen som i sin tur av Hallsten beskrivs som: ett absorberande engagemang – frustration – 
utbränning. Enligt Hallsten behöver alltså inte utbrändhet vara yrkesrelaterat, utan ”det uppstår när 
en person p g a långvariga stressorer hotas och hindras i sitt utförande av en roll som är central för 
personens identitet”  (Hallsten et al, 2002, s 7) med följden att även människor som inte är 
yrkesarbetande kan bli utbrända. Utgår man från detta identitets-orienterade perspektiv bör man 
således i forskning ta hänsyn även till studerande och arbetslösa samt utöver att mäta tillståndet 
utbrändhet i form av de tre dimensionerna, även beakta tidigare förhållningssätt och engagemang. 
Det som skiljer Hallsten från mycket av den tidigare utbrändhets-forskningen är alltså att han, 
istället för att avgränsa och precisera begreppet utbrändhet genom att specifiera 
upplevelsedimensioner och en särskild kontext (arbetet), föreslagit att det som är kännetecknande 
för syndromet är en specifik kris-process som i sig triggas av personliga egenskaper (Hallsten et al, 
2002). Han menar också att de nuvarande mät-instrumenten ofta inte är tillräckligt specifierade och 
därför också bedömer grupper av människor vara utbrända som inte är det. Vad man enligt Hallsten 
borde inkludera i utbrändhets-mätningen är ett mått på prestationsbaserat självförtroende, då 
människor som har höga poäng på vanliga utbrändhetsskalor men som inte har prestationsbaserat 
självförtroende enligt honom inte är utbrända (Hallsten et al, 2005). 
 
Det har även talats om arbetsengagemang som relaterat till utbrändhet; en initial entusiasm och ett 
brinnande intresse har i mycket litteratur beskrivits som en del av utbrändhets-processen (Hallberg, 
2005). Dock har man tvistat om hur relationen ser ut då vissa har hävdat att det är en 
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sårbarhetsfaktor, alltså att människor med mycket arbetsengagemang löper större risk att bli 
utbrända (t ex Pines, 1993), medan andra menat att arbetsengagemang och inlevelse är något av en 
motpol till utbrändhet och att således ett starkt engagemang fungerar som ett skydd mot utbrändhet 
(t ex Maslach & Leiter, 1997). Hallberg (2005) menar i sin tur att det handlar om vilken sorts 
engagemang man känner för sitt arbete, närmare bestämt vilka motiv man har för sin arbets-
entusiasm. Hon hänvisar till Ryan och Decis teori om psykologiska behov (SDT, 2000a, 2000b) och 
föreslår att det är de människor som engagerat strävar efter att uppfylla sina ego-behov på jobbet 
som löper risk för att bli utbrända. Eftersom de blandar in så mycket av sitt eget personliga värde i 
sin arbetsprestation, så hamnar de i en större kris vid påfrestningar och misslyckanden i arbetet än 
andra. Man kan enligt henne alltså inte vara både engagerad och utbränd samtidigt, medan det 
däremot är mycket troligt att en viss typ av engagemang alltså föregår och eventuellt leder till 
utbrändhet; det ego-uppfyllande engagemanget.  
 
Denna teori kan liknas vid Hallbergs (2005), som menade att utbrändhet till stor del triggas av ett 
prestationsbaserat självförtroende. Båda forskarna hävdar att man angående utbrändhet bör ta 
hänsyn till personlighet som en individuell sårbarhetsfaktor, mer specifikt benägenheten att söka nå 
personlig tillfredsställelse med sig själv via externa prestationer vilka man uppfattar som centrala 
för identiteten. Hallsten mäter detta med hjälp av den sk Pbs-skalan, medan Hallberg i sin tur kallar 
det för egouppfyllande engagemang. 
 
Stressforskningen och affektivitet 
Med undantag för ovanstående teorier så saknar den relativt nya forskningsfältet om utbrändhet i 
mångt och mycket just teorier i ämnet, de flesta studier har varit mer eller mindre empiriskt 
inriktade (Hallberg & Sverke, 2004). Då utbrändhet kan ses som en form av stress (Cordes & 
Dougherty, 1993) har man i sökandet efter prediktorer till fenomenet istället använt sig av teorier 
och terminologi hämtade från den mer generellt inriktade stressforskningen. Exempelvis bygger en 
av de mer betydelsefulla utbrändhetsteorierna om krav och resurser på arbetet, JD-R (bl a Leiter, 
1993), på ”the conservation of resources theory of stress” (Hobfoll, 1989; Hobfoll & Freedy, 1993 i 
Lee & Ashforth, 1996) som föreslår att stress uppstår som en följd av obalans mellan krav och 
resurser. Man har även plockat in personlighetsdrag från stressforskningen i den traditionella 
utbrändhetsmodellen. Främst har man varit intresserad av personliga coping-mönster (Greenglass, 
1995; Greenglass & Burke, 2000b; Leiter, 1991), det har visat sig att människor med 
kontrollorienterade coping-mönster i lägre grad än andra drabbas av utbrändhet, medan s.k. escape-
coping är associerat med högre nivåer av utbrändhet (Schaufeli & Greenglass, 2001).  
 
Eftersom man på detta sätt framgångsrikt applicerat vissa stressteorier också på utbrändhet, framstår 
det som motiverat att söka efter fler. Kanske kan man på detta sätt få ledtrådar till vad det är som 
triggar stress-sjukdomen. Vad stressforskningen då fokuserat på är det som allmänt kan sägas vara 
relativt vanligt att ta hänsyn till d v s individuella orsaksfaktorer. T ex är, enligt Ormel och 
Schaufeli (1991), så mycket som 2/3 av variansen i stress beroende på medfödda olikheter i stabila 
symptomnivåer, medan bara 1/3 beror på miljön. Positiv och negativ affektivitet är två frekvent 
använda personlighetsmått, vilka speglar två olika typer av affektiv responsivitet (Cropanzano, 
James & Konovsky, 1993). Negativ affektivitet visar på i hur hög grad individen upplever mycket 
negativa känslor för självet och omvärlden (Moyle, 1995). Människor med hög negativ affekt 
tenderar att vara nervösa, arga och rädda vilket mäts med hjälp av grad av upplevd ångest 
(Spelberger, Gorsuch & Lushene, 1970) och neuroticism (Eysenck & Eyesenck, 1975). Positiv 
affektivitet visar i sin tur graden av entusiastiska, glada, energiska känslor gentemot självet och 
världen runt omkring. Detta mäts genom att se hur pass nöjd och tillfreds man är med sig själv och 
livet överlag, samt hur utåtriktad man är. De båda variablerna negativ- och positiv affektivitet verkar 
vara oberoende av varandra och ska alltså inte ses som två motpoler på ett kontinuum. En individ 
kan med andra ord ha höga respektive låga poäng på både negativ och positiv affektivitet 
(Cropanzano et al, 1993).  
 
Generellt kan sägas att negativ affektivitet relaterats till både stress och ohälsa, medan positiv 
affektivitet förknippats med välmående och hälsa. Mer specifikt verkar människor präglade av 
negativ affekt stressa mer och må sämre än andra i emotionella jobb; yrken där man spelar upp olika 
socialt önskvärda känslor och beteenden (exempelvis ett glatt och trevligt humör) som en del av 
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servicen man ger. Det har spekulerats om huruvida detta beror på att denna grupp människor får 
jobba mycket hårdare, via sk ”surface-acting” och ”deep-acting”, än andra för att uppvisa dessa 
positiva känslor, eftersom de inte är autentiska, samtidigt som de också kanske känner emotionell 
dissonans i och med att de hela tiden måste spela upp ett beteende som ligger långt ifrån deras sanna 
känslor (Ashforth & Humphrey, 1993; Fisher & Ashkanasy, 2000).  
 
Vidare verkar det som att negativ och positiv affektivitet har en inverkan på hur man uppfattar hot, 
dock inte under alla premisser. När situationen objektivt sett är mycket hotfull verkar det inte vara 
någon skillnad, dock när den är vag eller tvetydig, då de med höga värden på negativ affektivitet 
uppfattar situationen som mer hotfull än andra (Roskies et al, 1993). Någonting man även har 
diskuterat är huruvida dynamiken i stressreaktioner är olika p g a affektivitetsfaktorer. Man har 
funnit att människor med hög negativ affektivitet överlag upplever högre nivåer av negativ stress än 
andra samt att de reagerar starkare på stress. Kan detta bero på att deras initialvärden är högre, eller 
är det så att den negativa stressen är mer dynamisk hos dessa människor, frågar man sig. 
 
Intressant är vilka mekanismer som ligger bakom affektivitetens inverkan på stress och ohälsa. 
Spector et al (2000) föreslår, på basis av andra forskares teorier, fyra olika möjligheter över hur 
negativ affektivitet påverkar upplevd stress: (1) via perception, vilket alltså skulle betyda att 
personer med höga värden på negativ affektivitet uppfattar världen som mer påfrestande och stressig 
än andra och att det är denna perception som påverkar (2) via hyper-responsivitets-mekanismen, 
vilket skulle innebära att människor med höga värden på negativ affektivitet är mer responsiva 
gentemot omgivningen och därför upplever stressorer mer omgående samt starkare än andra (3) via 
selektionsmekanismen, som går ut på att personer präglade av negativ affekt skulle ha en tendens att 
välja mer stressiga livssituationer, t ex stressiga jobb, än andra. Eventuellt p g a att de blir 
utkonkurrerade i sin strävan efter de mer attraktiva yrkena av mer positiva arbetssökande (som 
enligt studier har visat sig lyckas bättre i anställningsintervjuer) (4) via den stressor-skapande 
mekanismen, som är ett teoretiskt förslag att människor med hög negativ affekt via sitt betéende 
skapar missgynnande och stressande situationer för sig själva i t ex arbetslivet. Exempel kan vara att 
neurotiska människor ofta kommer i konflikt med andra, vilket ju givetvis fungerar som en stressor.  
 
Som en följd av vilken teori man anammar angående hur negativ affektivitet påverkar upplevd stress 
och ohälsa kan man anta att det handlar om direkt påverkan, moderator-effekt eller mediator-effekt 
(Moyle, 1995). Angående den direkta påverkan är Eesenck, Grossarth-Maticek & Everit (1991), 
som fann ett samband mellan neuroticism och hög dödlighet, en förespråkare. Enligt hans 
undersökning påverkar alltså personligheten den stress man upplever och i längden även 
hälsotillståndet på ett direkt sätt. Den inre stress som man som t ex neurotiker lever med är i längden 
skadlig för kroppen och psyket. Angående att negativ affektivitet skulle moderera förhållandet 
mellan en stressig omvärld och stress och ohälsa, så har även detta fått stöd av forskare; det har visat 
sig att negativ affektivitet kan fungera som en moderator för relationen mellan arbetskrav och 
upplevelsen av stress och ohälsa. Individer med hög negativ affekt upplevde i en undersökning 
arbetsmiljön som mer påfrestande än sina arbetskamrater och var också mer reaktiva på denna 
upplevelse på så vis att de uppgav en större press och sämre hälsa i samband med den (Parkes, 
1990). Slutligen finns alternativet att negativ affektivitet kan ha mediator-roll i sambandet mellan en 
stressig miljö och upplevelsen av stress och ohälsa. Exempelvis kan personligheten avgöra den 
subjektiva upplevelsen av stress på arbetsplatsen, vilket i sin tur inverkar på hur stressad man blir. 
Vidare har det också föreslagits att personlighetsuppsättningen påverkar de coping-strategier som 
används, alltså på vilket sätt man hanterar stress (kan vara exempelvis via flykt- eller 
kontrollbetéende), och att det sedermera är dessa som har en stor betydelse för hur man hanterar 
stress och hur pass stressad man blir (Roskies et al, 1993).  
 
Av ovanstående följer att de flesta forskare är överens om att negativ och positiv affektivitet har en 
effekt på upplevd stress och att man därför bör ta hänsyn till dessa personlighetsdrag. Dock finns det 
flera punkter där meningarna är delade om hur man ska göra detta. Många menar t ex att de som har 
en personlighetsdisposition präglad av hög negativ affektivitet bör kontrolleras för vid 
undersökningar av hur externa faktorer påverkar den subjektiva uppfattningen av stress. Detta p g a 
dessa människors uppfattning av omvärlden är snedvriden; de är predestinerade att se det mesta i 
svart (Roskies et al, 1993). Vad som delvis orsakat denna åsikt är bl a att människor med hög 
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negativ affekt har iakttagits ha högre värden vid självrapportering av fysisk och psykisk ohälsa. 
Vissa forskare hävdar alltså att denna grupp människor rapporterar en högre ohälsa än andra p g a 
sin negativa läggning, trots att de, objektivt sett, inte lider av sämre hälsa. Dock har denna 
uppfattning kritiserats, dels för att vissa forskare funnit resultat som faktiskt pekar på samband 
mellan personlighet och ohälsa (t ex Eyesenck, 1991), dels med hänvisning till att eftersom det i 
dessa, ofta arbetsmiljörelaterade, undersökningar är just den subjektiva upplevelsen som efterfrågas, 
så bör man ta hänsyn till och respektera även denna grupps subjektiva uppfattning (Payne, 2000). 
Vidare har man anfört att likväl som de människor med höga värden på negativ affektivitet har en 
snedvriden syn på verkligheten, så har de med höga värden på positiv affektivitet också det.  
 
Att kontrollera eller inte kontrollera för affektivitetens inverkan på stress är alltså ett tema det förts 
diskussioner kring. Ett förslag (från bl a Payne, 2000; Roskies et al, 1993; Spector, Zapf, Chen & 
Frese, 2000) är att man istället för att se negativ (eller positiv) affektivitet som någonting som stör 
perceptionsförmågan, en snedvridning som bör elimineras från vetenskapliga undersökningar, ska 
försöka se hur dessa personlighetsdispositioner interagerar med olika typer av stressorer. Man vet att 
både personlighet och omgivning påverkar upplevd stress, men man vet inte hur dessa faktorer 
samverkar. Ett sätt att undersöka detta är ju som beskrivet ovan att använda affektivitet som 
modererande variabel på förhållandet mellan stressorer och upplevd stress. Sådana typer av studier 
har visat på att effekt föreligger; mer specifikt att negativ affektivitet fungerar som moderator på 
förhållandet mellan bl a jobbosäkerhet och stress (Roskies et al, 1993, citerad i Näswall et al, 2005).  
 
Vidare skulle man kunna vända på det och fråga sig om vissa yttre arbetsförhållanden modererar 
förhållandet mellan affektivitet och upplevd stress. Detta dispositionella förhållningssätt är mer 
ovanligt än det situationella som nämndes ovan. Dock är det motiverat då det i forskning 
argumenterats för vikten att inkludera personlighetsdrag som huvudinfluens angående stress, detta 
då personlighet i vissa fall visat sig predicera stress bättre än omgivningen (Näswall et al, 2005). 
Det är även motiverat med tanke på forskarna Weiss och Adlers (1984) poäng att det behövs fler 
studier som identifierar hur kontextuella faktorer inverkar olika på olika personlighetstyper, med 
målet att människor präglade både av positiv och negativ affektivitet ska trivas och må så bra som 
möjligt på arbetet. 
 
Affektivitet i utbrändhetsforskningen?  
Eventuellt kan man även angripa utbrändhet på samma sätt. Man vet att människor som upplever 
mycket negativ affekt samt låg positiv affekt också upplever mer stress än andra (bl a Moyle, 1995; 
Roskies et al, 1993), varför det framstår som logiskt att undersöka huruvida samma grupp lättare 
blir utbrända än andra. Detta har också börjat göras och resultaten visar på att hög negativ 
affektivitet förutspår utbrändhet, medan hög positiv affektivitet verkar som ett skydd mot detsamma 
(Jacobs & Todd, 2003; Zellars et al, 2004). Dock har framträtt lite olika mönster angående hur de 
olika utbrändhets-underdimensionerna påverkas. Zellars et als undersökning (2004) visar på att 
nedsatt arbetsförmåga enbart påverkas signifikant av positiv affektivitet, medan emotionell 
utmattning och cynism enbart påverkas signifikant av negativ affektivitet. Andra undersökningar har 
visat på att positiv affektivitet förutspår cynism och nedsatt arbetsförmåga, medan negativ 
affektivitet enbart förutspår emotionell utmattning (Zellars, Perrewe & Hochwarter, 2000). 
 
Oavsett underdimensionerna så står det dock klart att affektivitet signifikant predicerar utbrändhet i 
sin helhet, vilket gör draget intressant att använda som huvudinfluens. Tidigare utbrändhets-teorier 
angående prestationsbaserat självförtroende och dess roll i utbränningsprocessen motiverar även en 
sådan angreppspunkt, då detta drag verkar ha vissa gemensamma nämnare med affektivitet. 
Exempelvis har det visat sig att människor med hög negativ affektivitet har lägre självförtroende än 
andra (Pehan & Swan, 1989), vilket skulle kunna antyda att dessa i högre grad även söker nå 
självaktning via prestationer, på det vis som Hallsten et al (2005) beskrivit som typiskt för 
människor med prestationsbaserat självförtroende. Vidare tar de med hög negativ affektivitet 
motgångar och misslyckanden hårdare än andra och fäster sig mer vid dem (Watson & Pennebaker, 
1989), vilket skulle kunna innebära att de i högre utsträckning än andra också klandrar sig själva för 
sina tillkortakommanden, som också är typiskt för prestationsbaserat självförtroende. Den otestade 
teorin är alltså att negativ affektivitet förutspår utbrändhet, p g a att detta drag samvarierar med 
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prestationsbaserat självförtroende. Positiv affekt skulle i sin tur kunna ses som en buffer mot 
utbrändhet, p g a det skyddar mot prestationsbaserat självförtroende och egoinvolverat engagemang.  
 
Hur påverkar ’den nya organisationen’? 
På så vis blir det även av intresse att undersöka om privatisering av organisation, som kan ses som 
kännetecknande för den sociala förändring vilken skett i västvärlden, kan påverka förhållandet 
mellan affektivitet och utbrändhet. Främst med tanke på de identitetsorienterade styrmetoder och det 
ökade personliga ansvar för de arbetande som förknippas med organisationsförändringen.  
 
Lazarus och Folkmans teori (1987) om centrala och perifera stressorer är relevant i sammanhanget. 
Enligt denna skulle de stressorer som kategoriseras som centrala påverka individen mer än de som 
kategoriseras som perifera. Man skulle mot en bakgrund av detta kunna tänka sig att den ökande 
fokusen på det personliga i arbetet kan leda till en ökad känsla av arbetet som en central stressor. 
Det finns även forskning som stöder denna tes; att det kan vara psykologiskt sett riskfyllt att som 
organisation lägga stor vikt vid de arbetandes identifikation med och inlevelse i yrkesrollen. Detta 
då de anställda kan bli så absorberade av rollen att att deras eget välmående avgörs av huruvida de 
lyckas eller misslyckas på jobbet (Ashforth & Humphrey, 1993). Kanske gäller detta extra mycket 
för människor med hög negativ affektivitet och låg positiv affektivitet, eftersom de lider av ett 
sämre självförtroende överlag samt eventuellt även har ett mer prestationsbaserat självförtroende 
och/eller mer egoinvolverat engagemang än andra. 
 
Således skulle vissa av de management-metoder som idag är populära kunna tänkas uppmuntra det 
för utbrändhet kritiska personlighetsdraget; den egoinvolverade motivationen (Hallberg, 2005) och 
det prestationsbaserade självförtroendet (Hallsten et al, 2005), alternativt förstärka dess effekter. 
Hallstens idéer (Hallsten et al, 2005) om att människor internaliserar kulturella standarder och 
normer och därför också angående identiteten och självkänslan borde påverkas av den ökade 
individualiseringen i arbetslivet, ligger till grund för teorin. Hans poäng är att den nya frånvaron av 
strukturell och professionell support i arbetslivet idag torde påverka hur man som arbetare upplever 
den sociala identiteten och professionella stoltheten, då aspirationen att bli ”någon” i många 
organisationer ersätter det tidigare att bli ”något” i och med ökade krav på ansvar, personligt 
engagemang och delaktighet i organisationen.  
 
De management-tekniker som används för att öka människors engagemang och prestation, kan 
alltså tänkas ha oanade effekter, eventuellt då på den typ av motivation människor känner. När 
motivationen är kopplad till ett strukturellt sammanhang, med klara professionella regler och 
värderingar, borde motivationen till sin natur också falla just inom dessa ramar. Men vad händer när 
strukturen och professionalismen mer och mer faller bort och fokus istället läggs på det individen? 
När arbete blir något personligt finns kanske risken att den motivation som traditionellt sett är av 
professionell karaktär också förvandlas till en ego-relaterad motivation. Något som också Hallberg 
(2005) frågar sig när hon sätter den ökade utbrändheten i väst i relation till de förändringar som 
skett på arbetsmarknaden; har individualiseringen uppmuntrat det som kallas prestationsbaserat 
självförtroende och i och med det utbrändhet? Frågan är i denna uppsats även om vissa 
personlighetstyper drabbas mer av detta än andra. 
 

       Syfte 
Syftet med föreliggande studie blir således främst att undersöka huruvida människor med olika 
nivåer av positiv respektive negativ affektivitet är olika känsliga för att bränna ut sig under två olika 
organisatoriska betingelser; ett privatiserat respektive ett icke privatiserat sjukhus. Mer specifikt blir 
det första syftet att se om individers affektivitetsdisposition påverkar deras grad av utbrändhet med 
den bakomliggande teorin att låg positiv affektivitet och hög negativ affektivitet kan leda till ett 
prestationsbaserat självförtroende som i sin tur leder till utbrändhet, det andra att se huruvida 
privatisering av arbetsplatsen påverkar utbrändhet och det tredje och sista att se om privatisering av 
arbetsplats har en modererande effekt på det eventuella förhållandet mellan affektivitet och 
utbrändhet.  
 
Det som eftersöks är alltså förutom direkta effekter av personlighetsdragen positiv och negativ 
affektivitet samt organisationsförändringen privatisering på utbrändhet, interaktionseffekter mellan 
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negativ och positiv affektivitet och privatisering av arbetsplats. Demografiska variablers betydelse i 
sammanhanget undersöks även. 
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Figur 1.  

Förslag på modell över potentiella utbrändhets-prediktorer 
 
 
Utgångspunkten i studien är en interaktionistisk syn på verkligheten: två, eller fler, premisser måste 
uppfyllas för att sätta igång en process som inte skulle kunnat skapas utifrån enbart en premiss 
uppfylld. Resultatet blir att helheten är större än summan av delarna, det är kombinationen av en 
viss typ av individer i en viss typ av omgivning som leder till hälsoproblem. 
 
Antaganden är att negativ respektive positiv affektivitet är stabila egenskaper, som i och med detta 
föregår både upplevelsen av arbetsmiljön och upplevelsen av utbrändhet. Detta grundas på det 
faktum att test-retest-reliabiliteten för affektivitets-variablerna är uppmätta till ca 0.8 i en sex-
månadersperiod, 0.6 i en två-årsperiod och 0.4 efter trettio år (Roskies et al, 1993). På samma sätt 
har det antagits att upplevelsen av arbetsmiljön är något som föregår utbrändheten, vilket har sin 
grund i teorier kring sjukdomen utbrändhet. 
 
 

M e t o d 
 

Kontext 
Tilltron till marknadskrafter har stadigt ökat sedan 1980-talet vilket haft konsekvenser för 
organisationer på mångfacetterade sätt. I Stockholms läns landsting har det ökade inslaget av 
marknadsstyrning visat sig i ett antal reformer, bl a en förändring som kallats Stockholmsmodellen 
vilken i praktiken inneburit ett införande av köp-sälj-modellen i vården. Landstinget har blivit 
köpare av sjukvård medan vårdgivarna blivit producenter. En annan förändring som skett är ett antal 
bolagiseringar av diverse sjukhus och sedermera en genomförd privatisering av S:t Görans 
akutsjukhus 1999. Syftet har varit att effektivisera organisationen och bolagets första verksamhetsår 
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redovisades också en ökning av intagna patienter med 35% samt en ökning av läkarbesök med 31%, 
medan arbetad tid i timmar enbart ökade med 10% (Öhrming & Sverke, 2001).  
 
Bolagiseringen och privatiseringen som genomförts just vid S:t Görans sjukhus har på flera sätt varit 
tidstypiska exempel på den övergripande organisationsutveckling som idag är ett faktum, inte bara i 
och med den ökande marknadsstyrningen utan även i fråga om de managementmetoder som använts 
för att effektivisera. Man har skapat en bolags-kultur byggd på normer, värderingar och delaktighet 
för att skapa en identifiering med och en känsla av ansvar för bolaget. På engelska kallas den 
känslomässiga identifikation med organisationen man strävat efter för organizational commitment, 
något som också har ökat vid S:t Görans sjukhus om man jämför med de mer traditionellt styrda, 
landstingsägda sjukhusen (Öhrming & Sverke, 2001). Detta är kännetecknande för hela den rådande 
organisatoriska utvecklingen i väst, varför utvecklingen vid S:t Görans i denna uppsats ses som en 
prototyp av denna.  
 
Urval och procedur 
Således är populationen för studien marknadsstyrda organisationer med dess anställda i Sverige och 
väst och urvalet är datamaterial från privatiserade S:t Görans sjukhus, med landstingsägda 
Södertälje som jämförelsepunkt. Urvalet ses som strategiskt, eftersom det är typiskt för den 
generella utvecklingen. Valda tidpunkter för jämförelser är 1998 samt 2001/2002 och dessa 
tidpunkter ses båda som efter införandet av marknadsstyre, detta då många av de förändringar som 
kommit att känneteckna marknadsstyre infördes redan 1995, efter bolagiseringen 1994. Det var då 
S:t Görans började styras med hjälp av ekonomiska- och produktionsmål samt nya styrmetoder, det 
var även denna tid som de anställda själva upplevde som turbulenta. Vad som i praktiken skedde vid 
privatiseringen 1999 var snarare en tillbakagång till hur det var när sjukhuset var landstingsstyrt, p g 
a politiska ingrepp i marknadsstyret (Öhrming & Sverke, 2001). Så trots att privatiseringen vid S:t 
Görans ägde rum 1999, har datamaterialet från 1998 i denna studie alltså setts som insamlad efter 
införandet av marknadsstyre och därmed är det även datamaterial insamlat vid denna tidpunkt som 
kommer analyseras som det liggande närmast förändringen. Datamaterialet består av svaren på en 
enkätundersökning angående arbetsmiljö och engagemang i vården vilken genomfördes av Jan 
Öhrming och Magnus Sverke vid fyra tillfällen (1994, 1996, 1998, 2001/2002). Undersökningen 
utfördes vid tre av Stockholms sjukhus; S:t Görans, Danderyds och Södertälje runt de tidpunkter 
som S:t Görans sjukhus bolagiserades (1994) och privatiserades (1999). Den har gett möjligheter att 
se hur personalen påverkats av förändringarna samt även om några skillnader finns mellan det 
privatiserade S:t Görans och Södertälje sjukhus, vilket fortfarande är landstingsägt, samt även 
Danderyds sjukhus som år 2000 blev ett landstingsägt bolag. 
 
Datainsamlingen gick till som så att enkäter skickades ut till alla anställda vid sjukhusen. Aktuella 
siffror för denna studie 1270 (1998) respektive 1346 (2001/2002) på S:t Görans respektive 1185 
(1998) respektive 1430 (2001/2002) vid Södertälje . Att svara på enkäten var frivilligt.  
 

       Undersökningsdeltagare 
Undersökningsdeltagarna var personalen vid S:t Görans och Södertälje sjukhus och urvalet blev de 
som svarade på den utsända enkäten. På S:t Görans fick man vid mättillfälle 1998 in 736 svar 
(svarsfrekvens 57,95%) och på Södertälje 766 svar (svarsfrekvens 64,64%). Vid mättillfälle 
2001/2002 fick man vid samma sjukhus in 810 (svarsfrekvens 60,18%) samt 922 (svarsfrekvens 
64,48%) svar. Dessa effektiva urval bestod 1998 vid S:t Görans av 103 (14,6%) läkare, 277 (39,2%) 
sjuksköterskor, 164 (23,2%) undersköterskor, 76 (10,7%) administratörer, 44 (6,2%) 
försörjningsarbetande och 43 (6,1%) vårdunderstödsarbetande. Vid Södertälje var samma siffror för 
läkare 71 (9,7%), för sjuksköterskor 270 (36,7%), för undersköterskor 242 (32,9%), för 
administratörer 79 (10,3%), för försörjningsarbetande 17 (2,3%) och för vårdunderstödsarbetande 
55 (7,5%). Siffrorna vid mättillfället 2001/2002 var liknande.  
 
Medelåldern för arbetande vid S:t Görans sjukhus var 41 vid båda mättillfällena. Vid Södertälje var 
den 44. Övervägande delen av de arbetande var kvinnor; 577 (78,5%) kvinnor jämfört med 158 
(21,5%) män vid S:t Görans 1998 samt 2001/2002. Vid Södertälje sjukhus var könsfördelningen 
665 (86,8%) kvinnor, 101 (13,2%) män 1998 och 793 (86%) kvinnor, 129 (14%) män 2001/2002. 
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Angående anställningarna hade de allra flesta tillsvidare-anställning; 81% vid S:t Görans och 83,3% 
vid Södertälje 1998. Vikariat var också ganska vanligt; 9,6% respektive 10,3%. 6,8% respektive 
4,7% hade timanställning, 0,2% respektive 0,1% arbetade på uppdrag, 2,7% respektive 1,5% hade 
annan form av anställning och 1% respektive 0,3% arbetade ej. Siffrorna för mättillfälle 2001/2002 
var liknande, förutom att andelen vikarier minskat på båda sjukhusen samt att andelen timanställda 
ökat något. Medel för antalet arbetade år var för arbetande vid S:t Görans lite mindre än 10 år 
respektive nästan 14 år (13,86) för arbetande vid Södertälje sjukhus. 
 

       Apparatur och material 
I denna studie har bara vissa av de variabler som ingick i enkätundersökningen använts. Förutom de 
demografiska variablerna ålder, kön, yrke och typ av tjänst, användes positiv respektive negativ 
affektivitet samt utbrändhet. Positiv och negativ affektivitet mättes med hjälp av elva ja och nej-
påståenden, vilka ämnar visa på hur pass mycket negativa respektive positiva känsloupplevelser 
man har angående självet och omvärlden. Ett exempel på ett påstående som mäter positiv 
affektivitet är ”Jag blir entusiasmerad av det jag för tillfället håller på med”, medan ”Jag är alltför 
känslig för mitt eget bästa” avser spegla negativ affektivitet. Skalorna är utvecklade av Agho Price 
och Mueller (1992).  
 
Den nedre gränsen för acceptabel reliabilitet (Cronbach’s alpha) brukar anges vara 0.7 (Miles & 
Shevlin, 2001) och för denna studie översteg reliabilitetskoefficienterna för positiv respektive 
negativ affektivitet detta gränsvärde och får därför anses som godkända. Vid mättillfälle 1998 var 
reliabiliteten för negativ och positiv affektivitet .84 samt .87 (S:t Görans) och .85 samt .86 
(Södertälje). Vid mättillfälle 2001/2002 var samma siffror .86 och .88 (S:t Görans) respektive .88 
och .88 (Södertälje).  
 
Utbrändhet mättes med hjälp av ”Maslachs burnout inventory”, MBI (Maslach, Jackson & Leiter, 
1996) vilket är det vanligaste sättet att mäta utbrändhet på och som därför är funktionellt att använda 
bl a för jämförelse med andra studier. Skalan består av sammanlagt 22 items uppdelade på tre 
dimensioner: emotionell utmattning, cynism och nedsatt prestation. Olika ja och nej-påståenden 
avser spegla respektive dimension, t ex ”Jag känner mig känslomässigt tömd av mitt arbete” 
(emotionell utmattning), ”Jag befarar att detta arbete gör mig känslomässigt hårdare” (cynism) och 
”Jag känner mig fylld av energi” (nedsatt prestation, omvänd/reverserad fråga). Trots att en del 
forskare förespråkar en tvåfaktor-modell med emotionell utmattning och cynism som en faktor, 
användes i denna studie den ursprungliga trefaktor-modellen. De items som i tidigare studier visat 
sig problematiska, item 12, 13, 18, plockades bort (bl a Schaufeli & Van Dierendonck, 1993, i 
Hallberg & Sverke, 2004).  
 
Reliabilitetskoefficienterna (Cronbach’s alpha) för de tre dimensionerna emotionell utmattning, 
cynism och nedsatt prestation uppmättes 1998 till: .86, .78, .75 för S:t Görans och .83, .75, .72 för 
Södertälje. Samma siffror uppmättes 2001/2002 till .84, .78, .75 för S:t Görans och .86, .73, .76 för 
Södertälje. Reliabiliteten för hela utbrändhetsindexet (MBI) uppmättes 1998 till .86 för S:t Görans 
och .83 för Södertälje, 2001/2002 uppmättes den till .83 för S:t Görans och .81 för Södertälje. Med 
tanke på det tidigare nämnda gränsvärdet .70, får även dessa reliabilitetsvärden ses som acceptabla. 
Vidare är de förhållandevis lika de reliabilitetskoefficienter Maslach och Jackson rapporterat (1981) 
för emotionell utmattning, cynism och nedsatt arbetsprestation respektive; .90, .79 och .71.  
 
Databearbetning 
För att åskådliggöra både additativa och interaktiva effekter användes least square regression vid 
analysen. De oberoende variabler som ingick var demografiska (kön, yrke, arbetade år, tjänst), 
vilket sjukhus man arbetade på samt positiv och negativ affektivitet. Den beroende variabeln var 
utbrändhet, mätt med hjälp av MBI (Maslachs burnout inventory).  
 
Hierarkisk regressionsanalys användes för att hitta eventuella interaktionseffekter. Vad som ämnade 
upptäckas var alltså, förutom direkta effekter av privatisering och personlighet på utbrändhet, 
huruvida lutningen på regressionslinjen som representerar personlighetens effekt på utbrändheten, 
såg olika ut på privatiserade S:t Görans sjukhus jämfört med på Södertälje sjukhus. I ett första steg 
kontrollerades för de demografiska variablerna, vilka enligt teorin också kan ha en inverkan på 
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utbrändhet. Dessa lades in i följande ordning: (1) antal arbetade år, kontinuerlig variabel (2) 
yrkesgrupp, kategorisk variabel indelad i läkare, sjuksköterska, undersköterska, administratör, 
försörjning och vårdunderstöd, omgjord till dummyvariabel med läkare som referens (3) typ av 
anställning, kategorisk variabel indelad i fast tjänst, vikariat, timanställning, uppdrag/arvode, annat 
samt arbetar ej, omgjord till dummyvariabel med fast anställning som referens (4) kön, kategorisk 
variabel indelad i man och kvinna, omgjord till dummyvariabel med man som referens. I ett andra 
block lades sjukhusvariabeln, också omgjord till dummyvariabel med Södertälje sjukhus som 
referens, in i ekvationen. I det tredje steget lades negativ affektivitet in och i det fjärde positiv 
affektivitet. Slutligen lades interaktionstermer mellan affektivitet och sjukhus in i ekvationen, som 
steg fem och sex.  
  
Beskrivande statistik 
Det första som undersöktes var hur normalfördelningarna för de kontinuerliga variablerna såg ut. 
Personlighetsdragen positiv respektive negativ affektivitet visade sig vara snedfördelade på så vis att 
medelvärdet för negativ affektivitet var lågt, medan medelvärdet för positiv affektivitet var högt. 
Variablerna var ändå godkända för att vara med i undersökningen, men däremot hade ’arbetstid i 
procent’ en fördelning som tydde på både scew och kurtosis, varför denna uteslöts. Flera variabler 
hade även problem med enbart kurtosis (negativ affektivitet nr 4 och 8 mättillfälle 1998, MBI nr 2, 
10, 15, 16 och 17 mättillfälle 1998). Men eftersom detta orsakar färre problem än scew vid 
regressionsundersökningar, samt eftersom samplet för undersökningen var förhållandevis stort – 
något som minskar riskerna med avvikelser från normalitet - användes dessa variabler ändå.  
 
Yrkesvariabeln visade sig ha ett högt bortfall i vissa av yrkeskategorierna (se tabell 1); 
uppdrag/arvode uteslöts t ex av SPSS p g a detta. Efter övervägande togs dock de andra 
yrkeskategorierna med i undersökningen, men vid tolkningen av resultatet tas hänsyn till det 
förhållandevis höga bortfallet.  
 
Något som kan kommenteras är även den höga andelen kvinnor i undersökningen, vid båda 
sjukhusen och båda mättillfällena (se tabell 1). Det enda yrket som var mansdominerat var 
läkaryrket.  
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      Tabell 1 

       Män och kvinnor fördelade över yrkesgrupper, vid det första mättillfället 
 

       Tid: 1998                                     S:t Görans sjukhus                                Södertälje sjukhus 

 
      Yrkesgrupp                        Kvinnor           Män        Total                Kvinnor         Män       Total 
      1. Läkare                           32  (32%)      71  (69%)   103                  31 (44%)     40 (56%)    71 
      2. Sjuksköterska               250 (90%)      27  (10%)   277                 253 (94%)    17 (6%)     270 
      3. Undersköterska            143 (87%)      21  (13%)   164                  212 (88%)    30 (12%)  242 
      4. Administratör                69  (91%)       7   (9%)      76                    78  (99%)      1 (1%)     79 
      5. Försörjning                    27  (61%)     17   (39%)    44                    12  (71%)      5 (29%)   17 
      6. Vårdunderstöd               34  (79%)       9   (21%)    43                    50 (91%)       5 (9%)     55 

 
 

Tabell 2 

Män och kvinnor fördelade över åldersgrupper, vid det andra mättillfället 

      Tid: 2001/2002                           S:t Görans sjukhus                                Södertälje sjukhus 

 
      Yrkesgrupp                        Kvinnor          Män        Total                Kvinnor        Män         Total 
      1. Läkare                           44  (35,5%)   80  (64,5% 124                 42 (46%)     49 (54%)    91 
      2. Sjuksköterska               281 (91%)      28  (9%)     309               286 (97%)     10 (3%)     296 
      3. Undersköterska            162 (87%)      25  (13%)   187                265 (85%)     48 (15%)   313 
      4. Administratör                92  (87%)      14   (13%)  106                110 (91%)     11 (9%)     121 
      5. Försörjning                    20  (54%)      17  (46%)    37                   29  (93,5%)   2 (6,5%)   31 
      6. Vårdunderstöd               37  (79%)      10  (21%)    47                   61 (87%)       9 (13%)    70 

 
 

  R e s u l t a t 
 
Medelvärden, standardavvikelser samt (Pearsons) korrelationer för alla använda variabler, vid 
respektive sjukhus och mättillfälle, presenteras i tabell 3 och 4. Det visade sig att korrelationen 
mellan ålder och antal arbetade år var för hög och att risk för multikollinearitet förelåg, varför 
variabeln ålder uteslöts. Många av de andra korrelationerna var också signifikanta (p = 0,05), men 
det verkade ändå inte föreligga någon risk för multikollinearitet för dessa, då r inte var högre än 0.7. 
Exempel på ytterligare signifikanta samband som kan vara värda att nämnas är de mellan positiv 
respektive negativ affektivitet och utbrändhet, som var medelstarka till starka och signifikanta för 
båda sjukhusen, vid båda mättillfällena. Negativ affektivitet korrelerade extra starkt med 
underdimensionen emotionell utmattning (starkt samband), medan positiv affektivitet korrelerade 
högt med nedsatt arbetsförmåga (medelstarkt, negativt samband). Vidare fanns det ett medelstarkt 
signifikant negativt samband mellan positiv och negativ affektivitet vid båda sjukhusen, båda 
mättillfällena. Korrelationerna mellan de demografiska variablerna och utbrändhet var relativt små. 
Kön hade endast ett svagt signifikant samband med utbrändhet vid S:t Görans sjukhus och inget vid 
Södertälje. Ett svagt (positivt) signifikant samband fanns dock mellan kön och underdimensionen 
cynism och även emotionell utmattning vid båda sjukhusen, båda mättillfällena. Vidare fanns det ett 
svagt till medelstarkt signifikant samband mellan kön och yrke, båda mätillfällena och sjukhusen, 
något som antagligen förklaras av att läkaryrket domineras av män, medan resterande positioner 
domineras av kvinnor. 
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      Tabell 3 

      Korrelationer, medelvärden och standardavvikelser vid första mättillfället 

 
        Tid 1998                                                            
                                                                            
 
Variabel             1.           2.        3.         4.        5.        6.         7.         8.         9.          10.         M        SD            
__________________________________________________________________________________________ 
                                                                                 Södertälje sjukhus 
S:t Görans sjukhus                                                            
 
   1. Kön                         ,03      -,15*   -,09    -,08        ,01     -,12*     ,11*     ,00       -,04       1,23       ,42          
 
   2. Tjänst           ,08                 -,21*  -,02      ,02       -,07      -,05      ,00      -,06      -,05       1,27        ,75 
 
   3. Arbetade     -,12*     -,19*             -,05    -,03         ,00       ,03     -,04        ,01       ,01       9,31      8,36 
    år 
 

  

    4. Yrke             -,27*     -,09     ,08                         ,04     ,02   ,06     -,04       ,04        ,04       2,30       1,11                                               
 
    5. Positiv          -,11*      ,05     ,07      -,05                     -,31* -,26* -,20*     -,35*     -,36*     3,52        ,74          
    affektivitet        
 
    6. Negativ          ,07      ,01      -,08     -,02    -,39*                    ,46*   ,30*     ,26*     ,50*     2,28         ,65 
    affektivitet 
 
   7. Emotionell     ,10*  -,09      -,06     -,01     -,41*    ,48*                        ,42*  ,10*     ,85*    2,55        ,90 
    utmattning 
 
   8. Cynism           ,19*   ,08     -,17*   -, 07    -,28*     ,34*   ,54*                       ,26*    ,74*     1,97       ,84 
  
   9. Nedsatt  
    arbetsförmåga -,01   ,05      ,08        ,03     -,39*    ,16*   ,16*     ,32*                        ,49*       2,0       ,56                                                 
 
   10. MBI total       ,13* -,01    -,15*    -,02      -,48*    ,48*   ,88*     ,81*   ,51*                         2,2       ,59 
 
    M                        1,14   1,25  13,31    2,80   3,52    2,23     2,53      1,81      2,01     2,18 
 
    SD                        ,35     ,71    9,00     3,63    ,67     ,69        ,80        ,75       ,53       ,52     
 

*. Korrelationen är signifikant på 0.05 nivån (2-svansad) N = 429 för S:t Görans, N = 450 Södertälje (listwise deletion). 
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Tabell 4 

Korrelationer, medelvärden och standardavvikelser vid andra mättillfället 

 
  Tid 2001/2002 
                                                  

 
Variabel            1.         2.         3.         4.        5.         6.         7.         8.         9.        10.        M          SD    
_________________________________________________________________________________________ 
                                                                               Södertälje sjukhus 
S:t Görans sjukhus 
 
1. Kön                           ,20*    -,14*    -,17*   -,10     -,02      -,06      ,17      -,00        ,01       1,22     ,41         
 
2. Tjänst            ,08                  -,12       ,07      ,00     -,04       ,01    -,16*     -,09       ,03       1,21      ,71 
 
3. Arbetade      -,07      -,02                  -,04     -,07    -,10      -,01    -,08         ,00     -,03      13,21    8,36 
    år 
 
4. Yrke             -,30*     ,04      ,16*                -,02     -,04     ,10     -,09        -,02      ,03       2,23      1,01                                                      
 
5. Positiv          -,09      -,03     -,04    -,08                   -,34*  -,33*  -,31*      -,25    -,43*      3,43      ,64        
    affektivitet        
 
6. Negativ          ,15*   -,02      ,00      ,03      -,32*                  ,49*   ,42*      ,18*    ,56*     2,16      ,68 
    affektivitet 
 
7. Emotionell     ,17*   -,03       ,01    -,06      -,39*     ,50*                ,43*      ,01     ,88*     2,27      ,74 
    utmattning 
 
8. Cynism           ,21*  -,02      -,02    -,12      -,32*     ,36*    ,57*                 ,07     ,69*     1,73       ,73 
 
9.Nedsatt 
   arbetsförmåga -,01    ,06       ,01      ,04      -,38*    -,01      ,03      ,12                  ,36*     1,97       ,56                                                        
 
10. MBI total      ,19* -,00       ,00     -,07      -,51*     ,46*    ,85*     ,80*    ,39*                2,04       ,49 
  
    M                      1,15   1,07   18,29      2,79      3,46     2,14    2,31   1,58     2,01    2,02  
 
    SD                    ,36      ,40     9,25       1,26       ,73       ,80      ,82      ,63      ,50       ,48 
 

*. Korrelationen är signifikant på 0,05 nivån (2-svansad). N = 175 för S:t Görans, N = 238 för Södertälje (listwise deletion). 
 
 
För att testa studiens första hypoteser; huruvida negativ respektive positiv affektivitet signifikant 
samvarierade med utbrändhet, samt även om privatisering av arbetsplats signifikant samvarierade 
med utbrändhet, genomfördes enskilda regressionsanalyser samt T-test.  
 
Först kan vi dock notera att den beskrivande statistiken i tabell 3 och 4 säger oss att personalen vid 
båda sjukhusen upplevde relativt hög utbrändhet om man jämför med de gränsvärden som tidigare 
satts upp (av Maslach & Jackson 1981).1 Nivåerna var överlag förhållandevis lika mellan 
sjukhusen, men anställda vid S:t Görans sjukhus upplevde dock signifikant mer cynism 1998; 
medelvärde 1,96 gentemot Södertäljes 1,78. Medelvärdena för personlighetsmåtten positiv 
respektive negativ affektivitet visade dock inte på några större skillnader mellan sjukhusen.  
 
T-test, som är ett standardsätt att analysera medelvärdesskillnader mellan två grupper, användes för 
att se huruvida utbrändhetsnivåerna skilde sig signifikant mellan sjukhusen. Testerna visade återigen 
på en signifikant skillnad vid mättillfället 1998, då S:t Görans hade signifikant högre MBI än 
Södertälje (t = 2,295, p = 0,022; t = 2,285, p = 0,023), men inte vid mättillfället 2000/2001 (t = 

                                                           
1 Jämförelsen sker dock med reservation för att detta utbrändhetsmått är något annorlunda än 
Maslach och Jacksons i och med tre borttagna items. 
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0,378, p = 0,706; t = 0,375, p = 0,708). En signifikant skillnad fanns här dock för 
utbrändhetskomponenten cynism, som både 1998 och 2001/2002 var signifikant högre för S:t Göran 
än för Södertälje (t = 5,135, p = 0,000; t = 5,076, p = 0,000). För att testa huruvida det verkligen var 
sjukhusen som hade en effekt på utbrändhetsnivån 1998 lades slutligen S:t Göran och Södertälje 
sjukhus, komprimerade till en dummy-variabel, in som oberoende variabel vid en separat 
regressionsanalys. Något som återigen visade på en signifikant effekt på MBI-måttet för data 
insamlat 1998 (R square 0,05;  t = -2,295; p = 0,022) men inte 2001/2002 (R square 0,000; t = -
0,378; p = 0,706).  
 
Regressionsanalyserna över hur affektivitetsnivåerna samvarierade med utbrändhet visade på 
signifikanta effekter både för negativ och positiv affektivitet vid båda sjukhusen, 1998 och 
2001/2002. Då de genomförda analyserna endast hade en oberoende variabel vardera, kunde 
jämförelser mellan de standardiserade beta-värdena (detsamma som Pearsons 
korrelationskoefficient) göras. Dessa visade på att negativ affektivitet hade större samvariation med 
utbrändhet vid Södertälje sjukhus än vid S:t Görans 1998, std beta .513 (t = 13,653, p = 0,000) 
respektive .457 (t = 11,376, p = 0,000). Positiv affektivitet verkade vid samma mättillfälle dock ha 
större samvariation med utbrändhet vid S:t Görans än vid Södertälje, std beta -.443 (t = -10,926, p = 
0,000) respektive -.344 (t = -8,414, p = 0,000). För 2001/2002 verkade sambanden vara desamma; 
negativ affektivitet hade större samvariation med utbrändhet vid Södertälje sjukhus än vid S:t 
Görans sjukhus, std beta .531 (t = 9,756, p = 0,000) respektive .470 (t = 7,140, p = 0,000) och 
positiv affektivitet hade större samvariation med utbrändhet på S:t Görans sjukhus än på Södertälje, 
std beta -.512 (t = -7,994, p = 0,000) respektive -.432 (t = -7,382, p = 0,000).  
 
Både sjukhus och affektivitet hade således en signifikant samvariation med utbrändhetsnivån 1998, 
vid mättillfälle 2001/2002 gällde detta endast affektivitet. För att få en uppfattning om huruvida det 
även fanns någon interaktionseffekt mellan de båda variablerna genomfördes hierarkiska 
regressionsanalyser. Tabell 5 redovisar resultatet av dessa. Syftet var att se huruvida variationen i 
utbrändhet (helhetsmåttet MBI, emotionell utmattning, cynism respektive nedsatt arbetsförmåga) 
kunde förklaras med hjälp av (1) marknadisering av arbetsplats (2) personlighetsdraget affektivitet 
(3) interaktionseffekt mellan marknadisering av arbetsplats och personlighetsdraget affektivitet. För 
att isolera ovanstående effekter kontrollerades initialt för de demografiska variablerna antal arbetade 
år, yrkesgrupp, anställningsform och kön i ett första block, eftersom dessa också kan ha en inverkan 
på utbrändhet. I det andra blocket lades sjukhusvariabeln, som en dummyvariabel med Södertälje 
sjukhus som referens, in i ekvationen. I det tredje blocket lades negativ affektivitet in och i det 
fjärde positiv affektivitet. Slutligen lades två interaktionstermer mellan marknadisering och 
affektivitet in i ekvationen (negativ affektivitet x marknadisering samt positiv affektivitet x 
marknadisering), som steg fem och sex. 

 
Den första regressionsanalysen (för data insamlad 1998) förklarade 32,1% av variansen i det totala 
MBI-måttet (F = 25,457; p = 0,000). Av denna förklarade varians var det positiv respektive negativ 
affekt samt interaktionsblocket positiv affekt X sjukhus som signifikant tillförde någon effekt. 
Negativ affekt stod för 22,9% (F change = 262,992; p = 0,000), positiv affekt för 7,1% (F change = 
89,149; p = 0,000) och positiv affekt X sjukhus för 0,4% (F change = 0,314; p = 0,032) av 
förklaringsvärdet. Detta visar på att positiv, men framförallt negativ affektivitet, var den mest 
betydelsefulla prediktorn av MBI-måttet, men även att positiv affektivitet hade signifikant större 
betydelse för huruvida man drabbades av utbrändhet vid S:t Görans sjukhus än vid Södertälje 
sjukhus. Demografiblocket tillförde alltså inget signifikant förklaringsvärde, dock var den enskilda 
variabeln ’arbetade år’ signifikant negativt korrelerad med utbrändhet; std beta = -0,084 (t = -2,321; 
p = 0,020), vilket betyder att de som arbetat kortast i organisationen också upplevde mest 
utbrändhetssymptom.  
 
Den andra regressionsanalysen (för data insamlad 2001/2002) förklarade i sin tur 37,9% av 
variansen i MBI-måttet (F = 15,108; p = 0,000). Återigen stod positiv och framförallt negativ affekt 
för det mesta av förklaringsvärdet; R square change 25,5% respektive 9,7% (F change = 140,182 
respektive 61,337; p = 0,000). De var även de enda block som tillförde någon signifikant förändring 
till modellen.  
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Hierarkiska regressionsanalyser genomfördes även på de separata utbrändhets-dimensionerna 
emotionell utmattning, cynism och nedsatt arbetsprestation respektive. Förutom att negativ/positiv 
affektivitet var signifikanta prediktorer för alla dimensioner så visade analyserna på lite olikartade 
resultat.  
 
Emotionell utmattning hade högst förklaringsvärde av de tre; R square 26,6% 1998 respektive 
29,3% 2000/2001 (F =19,908; 29,132; p = 0,000). Vad som vidare var kännetecknande för denna 
dimension var att negativ affektivitet verkade ha en särskilt stor betydelse, relativt positiv 
affektivitet. För negativ affektivitet var R square change = 20,9% (F change = 238,209; p = 0,000) 
1998 respektive 23,9% (F change = 390,603; p = 0,000) 2001/2002. För positiv affektivitet var 
samma siffror 3,6% (F change = 43,005; p = 0,000) respektive 2,5% (F change = 41,667; p = 0,000). 
Vidare fanns det 1998 återigen en signifikant interaktionseffekt PA X sjukhus; R square change 
0,3% (F change = 4,030; p = 0,045). 2001/2002 fanns ingen sådan, men däremot tillförde här det 
demografiska blocket signifikant förklaringsvärde; R square change 2,7% (F change = 2,806; p = 
0,001). Främst var det variablerna ’undersköterska’ samt ’timanställning’ som hade signifikanta, 
negativa, samband med emotionell utmattning, std beta -0,131 (t = -2,736; p = 0,006) respektive -
0,086 (t = -2,911; p = 0,004), vilket indikerar att timanställda samt undersköterskor upplevde 
mindre emotionell utmattning än andra.  

 
Cynism i sin tur hade bara ett förklaringsvärde på 16,6% 1998, respektive 18,9% 2001/2002 (F =             
11,126; 16,988; p = 0,000). Vad som kännetecknade denna modell var signifikanta demografi-block     
(F change = 4,720; 5,969; p = 0,000) och här verkade det vara kön, std beta -0,121/-0,156 (t = -  
3,089; -4,868; p = 0,002; 0,000) och antal arbetade år, std beta -0,90/-0,96 (t = -2,992, -3,225; p = 
0,12; 0,001) som betydde mest, återigen negativa korrelationer, vilket indikerar att män samt de som 
inte arbetat så länge oftare upplevde cynism än andra. 2001/2002 tillförde även sjukhus-blocket 
signifikant förklaringsvärde; R square change 5,5% (F change = 10,543; p = 0,001), vilket visar på 
att typ av sjukhus då hade en inverkan på i hur hög grad man upplevde cynism.   
 
Nedsatt arbetsförmåga hade det minsta förklaringsvärdet; 15,8% (F = 10,533; p = 0,000) 1998   
respektive 13,7% (F = 4,382; p = 0,000) 2001/2002. Kännetecknande för denna dimension var 
vidare att positiv affektivitet här verkade ha ett stort inflytande relativt negativ affektivitet; R square 
change 9,3% (F change = 98,449; p = 0,000) respektive 4,3% (F change = 41,317; p = 0,000). 
Vidare fanns det 1998 en signifikant interaktionseffekt mellan NA X sjukhus, R square change 1,3% 
(F change = 6,860; p = 0,009). 
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       Tabell 5 

Summeringsdata för hierarkiska regressionsanalyser, sista steget  

___________________________________________________________________________ 

                                               Std Beta                Std Beta               Std Beta                Std Beta      
                                    Maslachs sammanslagna   Emotionell             Cynism                  Nedsatt  
                                         utbrändhets mått            utmattning                                       arbetsförmåga 

                                                                                                                   
-                                             -98      -01/-02        -98      -01/-02      -98      -01/-02       -98      -01/-02 
Arbetade år                           -,06         ,00           -,01        ,03          -,08*      -,06*        -,07        -,02 
Kön:                                                                                                            
Kvinna                                   ,02        -,02            ,05       -,01          -,09*       -,15*        ,03          ,01 
Yrke: 
Sjuksköterska                       -,07        -,10           -,06       -,06          -,09         ,03           ,04         ,08 
Undersköterska                     -,04        -,10           -,06      -,09*        -,02         ,00           ,06         ,10 
Administration                       ,02         ,00           -,05       -,01           ,00         ,00           ,00        -,04 
Försörjning                           -,04         ,03            ,01        ,00            ,04        ,05            ,06         ,02 
Vårdunderstöd                      -,04         ,01            ,01        ,01          -,11*     -,04           -,01         ,04 
Tjänst: 
Vikariat                                  ,00         ,00            -,02      -,04          ,05        ,00           -,01         ,01 
Timanställning                      -,03       -,02            -,05      -,07*        ,00       -,02            ,12         ,01 
Annat                                      ,01         ,02            -,02     -,03          ,02        ,05            ,01        -,08 
Arbetar ej                              -,01         ,04             ,00       ,03          ,00        ,01            ,02         ,03 
Sjukhus: S:t G                        ,02       -,02              ,00       ,06*        ,06        ,01*          ,01         ,04 
Negativ affekt                        ,38*       ,46*           ,38*      ,41*        ,24*      ,27*         ,16*        ,11 
Positiv affekt                        -,22*      -,27*         -,14*     -,17*       -,11*     -,12*        -,31*      -,20 
Negativ affekt X 
Sjukhus                                 -,01        -,09            ,01         ,03         ,01        ,06           -,09*       -,10 
Positiv affekt X  
Sjukhus                                 -,10*      -,11          -,09*       -,01        -,04        ,02          -,034       -,16 
 

Modell R2                              ,32*       ,38*          ,27*        ,29*       ,17*       ,19*          ,16*     ,14* 
Sig R2 sista steget         >,00*(,004*) ,01         >,00*(,003*)  ,00        ,00          ,00           ,00       ,01* 
 
*. Korrelationen är signifikant på 0.05 nivån (tvåsvansad).  
 

Sammanfattningsvis visade resultatet att privatisering av arbetsplats hade en relativt liten direkt 
betydelse för utbrändhet. Medelvärdet för utbrändhetsdimensionen cynism var signifikant högre på 
S:t Göran än på Södertälje, vilket skulle kunna tolkas som att anställda upplevde en högre 
utbrändhet på det privatiserade sjukhuset. Dock försvann effekten i denna studie när man förde in 
variabeln i den hierarkiska regressionsanalysen och kontrollerade för de demografiska variablerna, 
varför resultatet måste tolkas med försiktighet.  
 
Både negativ och positiv affektivitet hade dock starka signifikanta samband med alla 
utbrändhetsdimensioner - hög negativ samt låg positiv affektivitet relaterade till hög upplevd 
utbrändhet. Emellertid framkom det skillnader i personlighetsdragens samband med de olika 
dimensionerna; hög negativ affektivitet hade ett särskilt starkt samband med emotionell utmattning, 
medan låg positiv affektivitet istället samvarierade extra starkt med nedsatt arbetsförmåga.  
 
Det som skiljer resultatet från tidigare studier är dock främst de signifikanta interaktionseffekter 
mellan affektivitet och organisation vilka framkom. När detta resultat för underdimensionerna 
redovisas med hjälp av stapeldiagram ser vi att det i praktiken betyder att människor med låg positiv 
affektivitet i högre grad upplevde emotionell utmattning på S:t Görans än på Södertälje sjukhus 
medan de med hög negativ affektivitet i högre grad upplevde nedsatt arbetsförmåga på Södertälje än 
på S:t Göran.  

  



 25

 
 
 
 
 
 
 
 

1

2

3

4

5

låg hög

Södertälje St Göran
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Figur 2 

Stapeldiagram som illustrerar interaktionseffekten mellan negativ affektivitet (x-axel) och sjukhustyp 
vad gäller nedsatt arbetsförmåga (y-axel) 1998  
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       Figur 3  
 
Stapeldiagram som illustrerar interaktionseffekten mellan positiv affektivitet (x-axel) och 
sjukhustyp, vad gäller emotionell utmattning (y-axel), 1998 
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      D i s k u s s i o n 
 

Syfte 
För att undersöka sambandet mellan de organisationsförändringar som idag blivit tidstypiska och 
stressjukdomen utbrändhet hos anställda, användes i undersökningen det privatiserade S:t Görans 
sjukhus, vilket sågs som ett typexempel på den effektivisering och marknadsanpassning många 
organisationer genomgått och genomgår. Det som testades var personalens utbrändhet och som 
jämförelse användes det icke-privatiserade Södertälje sjukhus. Mot en bakgrund av tidigare stress- 
och utbrändhets-forskning som framhävt vikten av affektivitetsdispositioners roll, testades också hur 
dessa samvarierade med utbrändhet. Slutligen undersöktes huruvida människor med olika 
affektivitetsdispositioner påverkades olika av privatiserings-förändringarna. Teorin var att de med 
låga nivåer av positiv affektivitet samt höga nivåer av negativ affektivitet eventuellt, p g a av bl a 
sämre självförtroende, skulle påverkas mer negativt än andra av den identitetsorienterade styrningen 
på det privatiserade sjukhuset och drabbas av egoinvolverat engagemang och egorelaterad 
motivation, och därmed också av utbrändhet (Hallsten, 2005; Hallberg, 2005). 
 
Resultatet i relation till syfte 
Angående syftet så visade resultatet på att (1) Både negativ och positiv affektivitet hade ett 
signifikant samband med utbrändhet, särskilt negativ affektivitet verkade ha en stor betydelse. Det 
framkom dock skillnader i personlighetsdragens samband med de olika utbrändhets-dimensionerna, 
negativ affektivitet hade ett särskilt starkt samband med emotionell utmattning, medan positiv 
affektivitet istället extra starkt samvarierade med nedsatt arbetsförmåga. (2) Vidare hade 
privatisering av arbetsplats en signifikant betydelse för utbrändhet vid mättillfälle 1998, men inte 
vid mättillfälle 2001/2002. Effekten 1998 försvann dock när man förde in variabeln i den 
hierarkiska regressionsanalysen och kontrollerade för de demografiska variablerna, varför resultatet 
måste tolkas med försiktighet. Även för underdimensionerna gällde att effekten försvann vid 
införandet av kontrollvariabler. Dock kvarstod en signifikant effekt av privatisering av arbetsplats 
för underdimensionen cynism 2001/2002. (3) Det framträdde även en signifikant interaktionseffekt 
mellan positiv affektivitet och sjukhus vid mättillfälle 1998 för MBI måttet i sin helhet. Närmare 
bestämt verkade människor med låg positiv affektivitet i högre grad bli utbrända på S:t Görans 
sjukhus än på Södertälje sjukhus. Denna interaktion var även signifikant för underdimensionen 
emotionell utmattning 1998; människor med låg positiv affektivitet upplevde i högre grad 
emotionell utmattning på S:t Görans sjukhus än på Södertälje. För nedsatt arbetsförmåga fanns 
istället en signifikant interaktion mellan negativ affektivitet och sjukhus 1998 och denna var vidare 
av motsatt riktning än förväntat; här upplevde de med hög negativ affektivitet nedsatt arbetsfömåga 
på Södertälje sjukhus men inte på S:t Göran. (4) De demografiska kontroll-variablerna hade ingen 
signifikant inverkan på helhetsmåttet utbrändhet. Endast kön hade ett svagt signifikant samband 
med MBI på så vis att kvinnor i lite högre grad än män verkade uppleva utbrändhetssymptom. För 
underdimensionerna framkom dock lite andra samband; hela demografiblocket var av signifikant 
betydelse för emotionell utmattning vid mättillfälle 2001/2002 och för cynism var det av signifikant 
betydelse vid båda mättillfällena. För emotionell utmattning verkade det främst vara variablerna 
’timanställning’ samt ’undersköterska’ som hade störst betydelse; negativa samband som indikerade 
att undersköterskor samt timanställda i mindre grad än andra drabbades. Cynism hade främst starka 
(också negativa) samband med ’antal arbetade år’ och ’kön’ och således verkar det främst vara män 
som arbetat relativt kort tid som upplevde hög cynism. 

 
       Resultatet och tidigare forskning 

De skillnader mellan könen som framkom angående utbrändhet; att kvinnor överlag verkar drabbas 
mer av emotionell utmattning än män och män i sin tur mer av cynism, är något som stöds av 
tidigare forskning (Maslach & Jackson, 1981; Maslach, Schaufeli & Leiter, 2001). Vidare var MBI 
medelvärdena relativt kompatibla med de uppställda normerna för detsamma (Maslach & Jackson, 
1981), förutom att de var något högre 1998 och något lägre 2001/2002; vilket talar emot tidigare 
forskning där utbrändhet beskrivits som någonting stabilt över tid (Hallberg, 2005 refererar till Mills 
& Heubner, 1998). Det skulle dock kunna tolkas som att utbrändheten ökar vid tidpunkten då många 
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av privatiseringsförändringarna äger rum, eftersom skillnaderna är särskilt tydliga vid S:t Görans 
sjukhus. Något som i så fall stöder tesen att privatisering påverkar de anställdas hälsa generellt, 
vilket Nelson et al (1995) tidigare hävdat, samt utbrändhet specifikt.  
 
Personlighetsdragen positiv respektive negativ affektivitet verkade tillskillnad från 
utbrändhetsmåttet MBI vara relativt stabila över tid och det fanns heller inga större skillnader 
mellan sjukhusen. Detta stöder antagandet att dessa är mer eller mindre konstanta företeelser som 
därmed föregår upplevelsen av utbrändhet (Roskies et al, 1993). Att variablerna var snedfördelade, 
med högre värden på positiv än negativ affektivitet, är något som förekommit i tidigare studier (bl a 
Watson & Pennebaker, 1989) och kan tyda på något fel vid mätningen, men det kan även visa på att 
populationen i studien är präglad av en mer positiv än negativ personlighet. Att måtten korrelerade 
medelstarkt med varandra (r = c:a 0,3) visar på att de har ett samband, men ändå är relativt 
oberoende av varandra, något som också det framkommit i tidigare forskning (Watson & 
Pennebaker, 1989).  
 
Att affektivitet signifikant korrelerade med utbrändhet var ingen nyhet, detta har visat sig i flera 
tidigare undersökningar (bl a Jacobs & Dodd, 2003; Zellars et al, 2004), något som denna studie 
alltså också stöder. Att utbrändhetsdimensionerna påverkades på olika sätt av personlighetsdraget 
har även det tidigare framkommit (bl a Zellars et al, 2004). Mönstret att det är just negativ 
affektivitet som påverkar emotionell utmattning och positiv affektivitet som påverkar nedsatt 
arbetsförmåga, stöds delvis; Zellars et al (2004) fann detsamma, med skillnaden att negativ 
affektivitet i deras undersökning även påverkade cynism särskilt starkt.  
 
Demografiska faktorers roll för utbrändhet har tidigare undersökts, med skiftande resultat. I denna 
studie spelade de demografiska variablerna en ganska så liten roll för helhetsmåttet MBI, dock hade 
kön en (svag) signifikant effekt på utbrändhet, vilket stöds av tidigare studier där det visar sig att 
kvinnor lättare drabbas av utbrändhet än män (Maslach & Jackson, 1981). Demografi verkade dock 
vara av stor vikt för underdimensionerna cynism och emotionell utmattning, något som ytterligare 
stöder uppfattningen att utbrändhetsdimensionerna fungerar som olika konstrukt och som tillika har 
olika prediktorer (Zellars et al, 2004). Att det var just kön och antal arbetade år som korrelerade 
negativt med cynism, stöds av det faktum att både ålder och antal år i branschen har visat sig vara 
signifikanta prediktorer av utbrändhet, på det viset att ju äldre man blir och ju fler arbetade år man 
har bakom sig, desto mindre utbränd verkar man vara (Maslach & Jackson, 1981). Kön har tidigare 
också kopplats ihop med cynism, då män visat sig vara mer cyniska än kvinnor (Maslach & 
Jackson, 1981). Dock var det lite förvånande att undersköterskor och timanställda i lägre grad än 
andra drabbades av emotionell utmattning, detta har inte tidigare framkommit. 

 
Den signifikanta interaktionseffekten mellan positiv affektivitet och sjukhus är ingenting som stöds 
av tidigare empiri. Däremot stöds den av teorier om att utbrändhet är en konsekvens av interaktioner 
mellan person och situation och även teorier om att personlighet (affektivitet) kan användas som en 
huvudinfluens angående stress och utbrändhet samt att olika arbetsmiljöer kan ha olika inverkan på 
dessa olika personlighetstyper (bl a Weiss & Adler, 1984).   
 
Svagheter –  reliabilitet, validitet och nackdelar med dispositionell forskning 
Som beskrivet i metod-delen verkar reliabiliteten för mätmetoderna i undersökningen vara 
acceptabel. Angående validiteten, så anses både den interna och externa vara god; det finns ingen 
anledning till att slutsatserna inom ramen för de undersökta fallen inte skulle vara valida plus att 
urvalet är strategiskt (S:t Görans framstår som ett typiskt exempel på den marknadsinriktning som 
kommit att prägla samtidens organisationer) varför även resultatet av studien får anses vara 
generaliserbart. Angående de i studien ingående måttens validitet hänvisas till Schaufeli och Van 
Dierendonck (1993) som visat på att MBI-måttet delvis verkar mäta just utbrändhet, men att det 
trots allt finns svagheter. Enligt forskarna är det främst diskriminant validiteten, huruvida det som 
MBI måttet mäter klart är avgränsat från andra symptom, som kan ifrågasättas; MBI har visat sig 
korrelera med bl a depression (McIntee, McKeown & Britton, 1986). De konfirmerar dock faktor-
validiteten; att utbrändhetsbegreppet verkligen består av de tre underdimensionerna så som Maslach 
beskrivit. Vidare beskriver de hur andra studier undersökt kriterievaliditeten; huruvida MBI måttet 
mäter detsamma som andra utbrändhetsmått, med positiva resultat (bl a Concoran, 1986).  
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Eventuellt gäller detsamma för negativ och positiv affektivitet. Måtten verkar vara adekvata på 
många sätt, men det har visat sig att framförallt negativ affektivitet korrelerar med hälsobesvär och 
fysiska och psykiska åkommor (bl a Watson & Pennebaker, 1989), något som kan resa frågor om 
huruvida måttet verkligen mäter ett avgränsat personlighetsdrag, eller om det även mäter vissa 
psykiska och fysiska symptom. 
 
För denna studie kan kritik således riktas mot just diskriminant validiteten för båda de centrala 
måtten affektivitet (främst negativ) och utbrändhetsmåttet MBI. Man kan därför ifrågasätta om de 
medelstarka till starka korrelationerna mellan dessa mått enbart beror på ett samband mellan 
personlighet och åkomma, eller om det kan vara så att det måtten mäter inte är helt separat från 
varandra. 
 
Det har tidigare också riktats kritik mot undersökningar som baserar sig på självrapporter, vissa 
forskare menar att människor med negativ läggning oftare rapporterar ohälsa än andra trots att de 
inte lider av det (Watson & Pennebaker, 1989). Sambandet mellan negativ affektivitet och 
utbrändhet som framkommit i denna studie skulle således kunna vara av skenkaraktär och snarare 
bero på att människor med en hög negativ affektivitet överdrivit sina symptom. Dock kan detta inte 
förklara sambandet mellan positiv affektivitet och utbrändhet och inte heller interaktionseffekten 
mellan positiv affektivitet och sjukhus, då positiv affektivitet inte relaterats till överdrifter vid själv-
rapportering.  
 
Man kan vidare fråga sig om det verkligen är effekten av privatisering som studien fångat när 
jämförelse mellan sjukhusen S:t Görans och Södertälje genomförts. De båda sjukhusen kan 
eventuellt ha andra olikheter, oberoende av den aktuella bolagiseringen och privatiseringen, som 
påverkar personalen. Eftersom inga organisationella kontrollvariabler förts in i regressionsanalysen 
kan detta inte uteslutas. Dock är beslutet att inte kontrollera för organisations-variabler medvetet, då 
teorin i studien är att dessa snarare skulle kunna vara en funktion av privatiseringen (t ex 
organizational commitment), än någonting fristående från detsamma och att effekten av dessa 
således inte önskas tas bort. 
 
Weiss och Adler (1984) hävdade att det som kännetecknar en dispositionell forsknings-inriktning är 
en utgångspunkt att människor besitter personlighetsdrag som ger signifikanta, stabila effekter på 
beteenden och attityder över olika typer av situationer (Davis-Blake & Pfeffer, 1989). Enligt en 
sådan bedömning är även denna uppsats dispositionell till sin natur. Frågeställningen är formulerad 
med utgångspunkt i ett antagande om att en stor del av utbrändhetens varians beror på 
personligheten. Den dispositionellt inriktade forskningen har fått utstå en del kritik, dels p g a man 
ansett att det finns en brist i den kausala modell som används; hur kan man veta att det är just 
personlighetsdrag som är den påverkande faktorn och inte andra stabila individuella eller 
situationella faktorer som exempelvis etnicitet, kön, status, inkomst osv? Vad som vidare har tagits 
upp som problematiskt med perspektivet är att det finns forskning som ifrågasätter huruvida 
människors personlighetsdrag verkligen är stabila över tid och som i och med det även ifrågasätter 
deras existens överhuvudtaget. Vissa empiriska undersökningar föreslår att individers dispositioner 
kan förändras av miljön (t ex organisationen) han/hon vistas i. Slutligen har kritik angående de 
praktiska konsekvenserna av en dispositionell inriktning tagits upp; det går att förändra 
arbetsmiljöer men vad blir de sociala/samhälleliga konsekvenserna av vetskapen att vissa människor 
helt enkelt fungerar sämre i organisationer än andra? Förslag har givits angående hur man kan 
förbättra den dispositionella forskningen, bl a (1) att man i förklaringsmodellen kan ha med även 
icke-dispositionella orsaksfaktorer, såsom kön, status m fl (2) att man även kan ta med 
organisatoriska faktorer som kan påverka attityder, beteende och hälsa (3) att man kan försöka 
utveckla idéer om dispositioners stabilitet, helst via studier där man undersöker hur dispositioner 
påverkas av organisationsmiljön (Davis-Blake & Pfeffer, 1989). I denna undersökning har bl a 
demografiska variabler tagits med i förklaringsmodellen. Det som fortfarande är problematiskt är 
främst huruvida dispositionsvariablerna kan ses som stabila över tid eller inte, samt de sociala och 
politiska konsekvenserna av dispositionell forskning. Angående dispositionsvariablernas stabilitet så 
har det sagts, enligt den sk latent state-trait theory (Steyer, Schmitt & Eid, 1999), att psykologiska 
personlighets-test sällan mäter varken bara stabila personlighetsdrag eller bara tillfälliga tillstånd 
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(Allen & Potkay, 1981). Enligt LST teorin reflekterar varje observerad personlighets-poäng istället 
både personlighet och tillstånd och poängen kan således skilja sig mellan olika tillfällen därför att 
”psykologisk mätning inte sker i ett vakuum”. Detta har givetvis implikationer för denna studie, som 
ju utgår från att affektivitet är ett personlighetsdrag och att utbrändhet är ett tillstånd. Dock talar 
faktumet att affektivitet i denna undersökning var stabilt över tid, medan utbrändhetsnivåerna 
varierade, för att det förstnämnda är mer av ett personlighetsdrag och det andra mer av ett tillstånd.  
 
Angående de sociala och politiska implikationerna av den dispositionella forskningen, så behöver 
det inte handla om ett fördömande av vissa typer av människor, utan man kan även vända på det och 
se det som att vetskapen om att olika människor påverkas på olika sätt vid omorganisationer kan 
vara nyttig och borde användas för att förbättra både resultat och hälsa för alla inblandade. Således 
kan den dispositionella forskningen eventuellt motivera institutionella förändringar. 
 
En viktig insikt är nog slutligen också att affektivitet och privatisering av organisation inte relaterar 
till utbrändhet på ett enda sätt, utan att relationenerna i verkligheten kan vara av både direkt, 
mediator, moderator samt confounding-natur - samtidigt (ex Moyle, 1995). Både personlighet och 
omgivning är komplexa och dynamiska variabler. Verkligheten är inte så simpel som att ett 
personlighetsdrag samverkar med en aspekt av omgivningen och ger enbart ett utfall. Det finns 
multipla aspekter av både personligheter och omgivningar, som vidare kan förändras över tid. Helst 
kanske de bör förstås som system som interagerar (Pervin, 1989). Cybernetics, eller kontroll-teori, 
är namnet på detta synsätts teoretiska grund och den viktigaste principen i denna är att människors 
känslor och beteenden är en funktion av självregulerande system som de ingår i. Grundläggande i 
dessa system är vidare ”den negativa feedback-loopen”, vars strävan är att minimera diskrepansen 
mellan omgivning och de referenspunkter man som människa bär med sig i minnet (Edwards, 
1992). Mohr (1993) talar i anknytning till detta om ”the positive feedback loop”, som han kallar den 
feedback-spiral som sker mellan människor och organisationer, främst då i tider av arbetsrelaterad 
osäkerhet. I denna spiral får de individuella reaktioner som triggas konsekvenser för organisationens 
effektivitet som i sin tur leder till ytterligare individuella reaktioner. Den empiriska organisations-
forskningen har kritiserats för att inte testa dessa mer mångfacetterade teorier, utan fortfarande i hög 
grad fokusera på enkla, bivariat-relationer, detta trots att många av de viktigaste 
organisationsteorierna baseras just på feedback-principen. På grund av detta anses det av vissa 
finnas en diskrepans mellan teori och empiri i organisationsforskningen (Edwards, 1992).    
 
Att ta full hänsyn till de komplexa relationer som i verkligheten finns mellan personlighet och 
organisatorisk miljö kan dock vara svårt i en vetenskaplig undersökning, det metodologiska 
problemet med cybernetics-teorier har iakttagits av flera författare och även i denna uppsats. Dock 
har tidigare forskning påpekat att longitudinella studier kan vara till nytta för att hitta eventuell 
kausalitet och tecken på feedback-looper (bl a Lee & Ashforth, 1990).  
 
Slutsatser 
Sjukskrivningar p g a stress och utbrändhet ökar idag både i Sverige och övriga Europa. Vissa 
forskare har relaterat detta till de organisations-omstruktureringar som skett och sker världen över, 
som en följd av ekonomiska och politiska förändringar. Mindre organisatorisk struktur samt ökat 
ansvar för och fokus på den enskilda har idag blivit vanligt på många arbetsplatser. För att 
undersöka sambandet mellan dessa förändringar och utbrändhet användes i undersökningen det 
privatiserade S:t Görans sjukhus, vilket kan ses som ett typexempel på den effektivisering och 
marknadsanpassning många organisationer idag genomgått. Som jämförelse användes det icke-
privatiserade Södertälje sjukhus. Det som testades var personalens utbrändhet och mot en bakgrund 
av tidigare utbrändhets-forskning som framhävt affektivitetsdispositioners roll testades också hur 
människor med olika affektivitetsdispositioner påverkades olika av privatiseringsförändringarna. 
Teorin var att de med låga nivåer av positiv affektivitet samt höga nivåer av negativ affektivitet 
eventuellt, p g a av bl a sämre självförtroende, lättare skulle påverkas av den identitetsorienterade 
styrningen på S:t Görans och drabbas av egoinvolverat engagemang och egorelaterad motivation, 
som enligt teorier också leder till utbrändhet (Hallsten, 2005; Hallberg, 2005). 
 
Uppsatsen baserar sig alltså på antagandet att människor med hög negativ affektivitet och låg positiv 
affektivitet överlag har sämre självförtroende än andra (Pehan & Swan, 1989) och att de därför 
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också lättare skulle kunna tänkas försöka uppnå personlig tillfredsställelse med sig själva via 
externa prestationer. Hallberg (2005) kom i sin forskning fram till att typ A-beteende inte har något 
samband med den ”farliga”, ego-involverade typen av engagemang, varför man alltså kan spekulera 
om huruvida just hög negativ och låg positiv affektivitet kan vara bakomliggande 
sårbarhetsfaktorer, som ökar benägenheten att lita till sin prestation för att uppnå självförtroende.  
 
Slutsatserna visar på att både positiv och negativ affektivitet korrelerar med utbrändhet, även 
privatisering av arbetsplats verkar ha en influens. Vidare pekar interaktionseffekten mellan positiv 
affektivitet och S:t Görans sjukhus på att de med låg nivå av positiv affektivitet i högre utsträckning 
blir utbrända på det privatiserade sjukhuset än på det icke privatiserade, tydligast vid 
undersökningstillfälle 1998. Detta förhållande var detsamma för underdimensionen emotionell 
utmattning. Tolkat utifrån Hallbergs resonemang så skulle resultatet kunna antyda att den fokus det 
privatiserade sjukhuset lagt på individens personliga delaktighet och ansvar kan uppmuntra ett 
prestations-inriktat självförtroende och därmed leda till utbrändhet. Att de med låg positiv 
affektivitet påverkas i högre grad än andra människor skulle kunna bero på att de har ett sämre 
självförtroende överlag vilket kanske uppmuntrar ett prestationsbaserat dito samt identitetsorienterat 
engagemang, kort sagt till att ta jobbet personligt. Speciellt kanske detta då sker på en arbetsplats 
där det fokuseras på det individuella och där man även uppmuntrar personalen att se jobbet som en 
källa till identitet. Resultatet kan därmed ses som ett litet ifrågasättande av de styrmetoder som 
använts vid S:t Görans. Särskilt också som utbrändhetsnivåerna överlag var högre vid S:t Görans 
sjukhus än vid Södertälje, samt på S:t Görans som högst 1998, samma år som de mest omfattande 
förändringarna skedde.  
 
Resultatet visade även på en interaktionseffekt mellan negativ affektivitet och sjukhus. Trots att just 
denna effekt var liten, indikerade den att individer med hög negativ affektivitet upplevde mer 
nedsatt arbetsförmåga på det icke-marknadiserade sjukhuset än på det marknadiserade och därmed 
gick den även emot den teori som studien utgått ifrån. Detta skulle eventuellt kunna sägas illustrera 
’den andra sidan av myntet’ angående de förändringar vilka drivits igenom på S:t Göran. Det ökade 
inflytande ledningen fått samt användandet av TQM-inspirerade styrpraktiker kan eventuellt, 
särskilt för människor med hög negativ affektivitet, inte bara innebära nackdelar, utan även 
uppenbarligen en ökat positiv upplevelse av den egna kompetensen, jämfört med på det traditionella 
sjukhuset. 

 
Sammanfattningsvis visar studien att det nya sätt som många arbetsplatser idag organiseras på inte 
kan tolkas i termer av bra eller dåligt, för alla grupper. Effekterna verkar vara mer mångfasetterade 
än så. Ökad utmattning för människor med låg positiv affektivitet, men också ökad upplevd 
arbetsförmåga för människor med hög negativ affektivitet, är det tvetydiga resultatet. Detta kan 
eventuellt säga något om hur de nya organisationsformerna påverkar människor, den ökade 
individualiseringen samt fokusen på management kan eventuellt leda till både positiva och negativa 
konsekvenser; ökad upplevelse av arbetsförmåga för vissa, samt en ökad upplevelse av emotionell 
utmattning för andra. Denna slutsats stämmer överens med tidigare forskning, där dagens 
organisationer och de nya managementstrategier vilka ofta används i desamma, bl a beskrivits i 
termer av att de kan upplevas som en sporre av vissa, men också som stressande av andra: ”det är 
svårt att sätta gränser vid engagerat arbete” (Ronco & Pattie, 1988, s 719). 
 
Intressant i studien var vidare att det personlighetsdrag som främst visade sig interagera med typ av 
sjukhus var just positiv affektivitet. Tidigare forskning har främst fokuserat på negativ affektivitet 
och dess roll vid stress och utbrändhet. I kommande forskning borde man närmare undersöka positiv 
affektivitet. Kanske är detta ett drag som är viktigt i dagens arbetsliv? Eventuellt skulle man kunna 
undersöka detta med hjälp av kvalitativa intervjuer, där man söker utröna exakt vad i 
arbetssituationen som leder till att människor med låg positiv affektivitet idag kan uppleva högre 
emotionell utmattning än andra i vissa typer av organisationer. Eftersom det prestationsbaserade 
självförtroendet samt ego-involverade engagemangets roll i sammanhanget inte testades, är även 
detta ett tänkbart tema för vidare forskning.  
 
Dagens höga sjukskrivningssiffror motiverar också vidare forskning om organisationers 
effektiviseringsmetoder samt om hur dessa påverkar anställda. Både för- och nackdelar utifrån den 
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individuella anställde är intressanta forskningsteman. Angående nackdelarna så trycker flera 
forskare idag på att den kritik som riktats mot arbetslivet måste börja tas på allvar. Man menar att 
hälsofrågan måste dras upp från individuellt företagshälsovårdsperspektiv till organisations- och 
management-perspektiv och det som efterfrågas här är ett mer humanistiskt perspektiv, som bryter 
av det ensidigt ekonomiska. Istället för ett snävt ekonomiskt synsätt som resulterar i dito regler och 
målsättning, borde en bredare syn på människor, med betoning på biologi och psykologi, vara det 
som eftersträvas (Arnetz et al, 2000). Det komplicerade är givetvis att få till stånd ett sådant i 
praktiken. Förslag har givits att facket, som de senaste åren tappat en del av sitt forna politiska 
inflytande, här borde finna sin nish (Jurisoo, 2001). 
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